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Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu 
Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování
a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako po- 
dklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO. 

V rámci mapování byla zpracována podrobná kvantitativní a kvalitativní analýza, jejíž 
závěry lze shrnout do následujících bodů:

» Uherské Hradiště je v  rámci České republiky výjimečným regionem pro svůj doposud  
    živý vztah k tradiční lidové kultuře a řemeslům,

» v regionu Uherské Hradiště jsou zastoupeny téměř všechny druhy tradičních řemesel, 
    bohužel některá z  nich jsou již na pokraji zániku,

» láska k řemeslu, soběstačnost a schopnost improvizace jsou rozhodujícími prvky, které 
    pomáhají překonat zásadní nedostatky, jež odvětví vykazuje,

» nedostatek financí a nízké příjmy jsou hlavní příčinou stagnace odvětví,

» vysoký průměrný věk řemeslníků, nedostatek příležitostí ke spolupráci a nedostatečná 
    výchova mladé generace jsou dalšími rizikovými faktory,

» nevhodný marketing, malá propagace odvětví a špatná distribuce výrobků se  podílejí  
    na celkovém malém obratu odvětví,

» podpora tradičních řemesel je v  současnosti nezbytným předpokladem jejich záchra-
    ny a dalšího rozvoje.

Nezbytným prvním krokem na této cestě je zpracování a schválení strategie podpo-
ry kreativních řemesel ve městě a regionu jako střednědobého řídicího dokumentu, 
který definuje cíle, kterých chce město v  následujících 5 - 7 letech dosáhnout. Založení 
Regionálního centra řemesel, které bude schopno systematicky pečovat o kulturní dě-
dictví v  oblasti tradičních řemesel, dbát o výchovu a vzdělání nových generací řemesl-
níků, propojovat tradiční řemesla s  novodobými trendy zejména v oblasti designu
a výtvarného umění, propagovat regionální výrobky doma i ve světě a zajišťovat účin-
ný marketing oboru, považujeme za klíčové opatření, které pomůže co nejrychleji od-
stranit výše uvedené problémy a nastartuje dlouhodobě udržitelné kvalitativní změny 
v  rozvoji tradičních řemesel. 

Trvalé pozitivní efekty není možné očekávat během několika málo příštích let. Z eko-
nomického hlediska bude úspěchem, pokud vstupní investice zajistí udržitelný rozvoj 
odvětví. Návratnost projektu lze očekávat především v  sekundárních ekonomických 
přínosech, zejména na trhu práce, ve zlepšení konkurenceschopnosti města a ve vy-
tváření jeho pozitivního image. Nemateriální přínosy projektu budou vždy převažovat 
nad přímými ekonomickými efekty. 

Možnosti marketingového zhodnocení tradičních výrobků, propojení tradičních výrob-
ních postupů se současným designem a celkový trend návratu k  tradičním lokálním pro-
duktům a ruční výrobě otevírají nové možnosti využití tvůrčího potenciálu řemeslníků 
v  regionu Uherské Hradiště.

R E S U M É
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The town of Uherské Hradiště has assigned the mapping of the cultural and creative in-
dustries in the region of Uherské Hradiště, focusing on crafts, in particular, to promote 
the preservation and further development of traditional crafts in the region. The results 
will also serve as a basis for the application for the inclusion in the UNESCO's Creative 
Cities Network. 

The quantitative and qualitative analysis was prepared in detail as part of the mapping. 
Its conclusions can be summarised in the following points:

» Uherské Hradiště is, within the Czech Republic, an exceptional region for its still living 
    relationship to traditional culture and crafts,

» almost all kinds of traditional crafts are represented in the Uherské Hradiště region.
    Unfortunately, some of them are already on the verge of extinction,

» love of craft, self-sufficiency and the ability to improvise are key elements that help 
    to overcome the fundamental shortages that the industry has,

» lack of finance and low incomes are the main causes of the industry’s stagnation,

» the high average age of the craftsmen, the lack of opportunities for cooperation and 
    the lack of education of the younger generation are other risk factors,

» inappropriate marketing, little promotion of the industry and the poor distribution of 
    the products participate in the overall small turnover of the sector,

» the support of traditional craft is currently a necessary prerequisite for their rescue 
    and further development.

A necessary first step on this path is the processing and approval of the strategy of 
support for creative crafts in the city and the region as a medium-term management 
document defining the objectives, which the city wants to achieve in the next five to 
seven years. We consider the establishment of the Regional Centre of Craft, which will 
be able to systematically take care of the cultural heritage in the area of traditional 
crafts, caring for the upbringing and education of the new generations of craftsmen, 
linking traditional crafts with modern trends, in particular, in the areas of design and 
fine arts, promoting regional products both at home and in the world, and to ensure an 
effective marketing field, to be key measures that will help, as quickly as possible, to 
remove the problems listed above, and start up sustainable qualitative changes in the 
development of traditional crafts. 

Permanent positive effects cannot be expected in the next few years. From an economic 
point of view, it will be a success if the initial investment ensures the sustainable de-
velopment of the industry. A return on the project can be expected mainly in the sec-
ondary economic benefits, in particular, on the labour market, in the improvement of 
the city’s competitiveness and the creation of a positive image. Non-material benefits 
of the project will probably always prevail over the direct economic effects. 

The possibilities of   traditional product marketing, the connection of traditional man-
ufacturing techniques with contemporary design and the overall trend of returning to 
traditional local products and handmade production are opening new possibilities for 
the creative potential of craftsmen in the Uherské Hradiště region.

E X E C U T I V E  S U M M A R Y
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Význam kulturních a kreativních odvětví v hospodářství měst a států dynamicky roste 
na celém světě. Proto se zájem na rozvoji kreativních průmyslů dostává i do strategií 
Evropské unie, potažmo České republiky. Kreativní a kulturní průmysly (dále jen KKP) 
reflektují naplňování Evropské strategie 2020 a jsou vnímány jako nástroj pro dosažení 
jejích cílů.

Rozdělení kreativních průmyslů dělíme do 3 základních oblastí a to:

1. KULTURNÍ SEKTOR - výtvarné umění, scénická umění, kulturní a umělecké vzdělávání, 
     památky, muzea, galerie, knihovny a archivy, řemesla
2. KULTURNÍ PRŮMYSLY - film, video, TV, rozhlas, hudba, knihy a tisk, videohry
3. KREATIVNÍ PRŮMYSLY - design, móda, architektura, reklama

Evropská komise si nechala pro tyto obory zpracovat v roce 2006 studii Ekonomika kul-
tury v Evropě a v návaznosti na důležitá zjištění analýzy vydala v 2010 tzv. Zelenou knihu 
– uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví 2010-2011. Naplňování strategií roz-
voje KKP jsou uskutečňovány také skrze nové národní strukturální programy i komu-
nitární program Kreativní Evropa.

Rozvoj kulturních a kreativních odvětví se tak stává součástí strategií místního ekono- 
mického rozvoje a města, která v posledních letech investovala do vlastních kreativních 
odvětví, získala až 10% nárůst zaměstnanosti v KKP a až 20% nárůst celkových obratů 
v KKP (příklad aglomerace rakouského Lince a německého Lipska). V každém z těchto 
měst se začalo analýzou místního kreativního prostředí a potenciálu.

Mapování kulturních kreativních průmyslů je první aktivita, která KKP zviditelní
a přispěje k uznání jejich důležitosti.

POZNÁNÍ KKP. Kromě zvýšení povědomí o existenci kreativních odvětví je smyslem 
mapování rovněž zjistit jejich strukturu. V každém regionu převažují jiná kreativní od-
větví a dynamika každého z nich se liší. Silná odvětví mohou být uspořádaná do sítí          
v některých částech města nebo kraje. Mapování tak může odhalit tato schémata a je-
jich dynamiku v čase. Takové poznání je důležité pro návrh politik podpory kreativních 
odvětví. 

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ. Znalost počátečního stavu je klíčová pro 
navržení smysluplné strategie pro rozvoj kreativních odvětví měst. Firmy, pracovníci 
a živnostníci kreativních odvětví se často potýkají s řadou problémů, jako je nedos-
tupnost vhodného prostoru pro své aktivity, neznalost marketingových nástrojů nebo 
špatný přístup ke kapitálu. Mapování může pomoci pochopit potřeby jednotlivých krea-
tivních odvětví a navrhnout opatření k jejich vyřešení. 

ZAPOJENÍ AKTÉRŮ, KTEŘÍ VYTVÁŘÍ POLITIKU S VLIVEM NA KREATIVNÍ ODVĚTVÍ. Tím, že 
se zvýší povědomí o kreativních odvětvích a jsou předloženy analýzy potvrzující jejich 
důležitost a význam v hospodářství města, mapování slouží jako platforma, na které lze 
vystavět diskuzi o politikách podpory. Takové argumenty jsou vodítkem pro zástupce 
vedení měst o smyslu podpory kreativních odvětví, ale také pro další vlivné skupiny 
jako jsou média či úředníci veřejné správy. 

PROPOJENÍ S PODPOROU PŘÍBUZNÝCH EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH CÍLŮ. Mapování 
může vzbudit zájem o kreativní odvětví jako prostředek k uskutečnění jiných ekono- 
mických či politických cílů jako je revitalizace měst, rozvoj venkova nebo sociální koheze.

PROČ MAPOVAT KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY?

Ú V O D
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Uherské Hradiště patří ke středně velkým městům Zlínského kraje s dlouholetou kul-
turní tradicí – z nejdůležitějších můžeme jmenovat Slovácké divadlo, Slovácké Muzeum, 
Letní filmovou školu – a velkým množstvím aktérů v řemeslné tvorbě a folklóru. Měs-
to Uherské Hradiště kulturu a umění dlouhodobě a systematicky podporuje a podařilo 
se mu vybudovat jméno významného „regionálního kulturního města“. V řemeslech se 
však nachází prostor pro zlepšení stavu tohoto odvětví, které Město Uherské Hradiště 
může iniciovat.

Mapování tradičních řemesel se může stát jedním z důležitých analytických podkladů 
pro připravovanou strategii rozvoje města a zároveň městu pomoci definovat náplň 
některých nevyužívaných budov s vysokým kulturním potenciálem. Strategie, které je 
město schopno ovlivnit, lze shrnout do tří kategorií: politiky místního rozvoje, inovační 
strategie a kulturní politiky. Konkrétně se jedná o tyto:

/ strategie místního ekonomického rozvoje
/ strategie městského marketingu
/ revitalizace městských částí či objektů
/ podpora cestovního ruchu
/ rozvoj klastrů odvětví
/ inovační strategie
/ strategie konkurenceschopnosti a podpory podnikání
/ kulturní strategie
/ politiky kulturní výměny a spolupráce
/ politiky ochrany kulturního dědictví

UNESCO'S CREATIVE CITY. Jedním z důležitých cílů mapování je umožnit nastavení 
strategie, cílů a aktivit pro podporu místních řemeslných výrobců. Díky správně for-
mulované a naplňované strategii bude možno získat prestižní titul UNESCO's Creative 
City v oblasti řemesel. Zpětná vazba z prvního pokusu o získání této značky naznačila 
potřebnost jasně definované strategie a zavedení nástrojů podpory místních řemesl-
níků a firem v oblasti kreativních průmyslů.

ZAMĚSTNANOST V KKP se ve velké míře koncentruje do regionálně významných měst. 
V Brně zaměstnávají subjekty KKP 11,8 % tamější pracovní síly, v Praze je podíl zamě- 
stnanosti odhadován až na 14 %. V Pardubicích tato hodnota činí 5,4 % a v Plzni, kde 
mapování ještě nebylo dokončeno, je podíl KKP na zaměstnanosti odhadován na 4,5 %. 
Mapování by tak popsalo význam tohoto odvětví v Uherském Hradišti a pomohlo k po-
rovnání s dalšími českými městy.

Hlavní výzkumnou otázkou je: Jaké vnější a vnitřní podmínky určují současnou praxi 
řemeslníků v regionu Uherské Hradiště a tato praxe kvalitu řemeslných produktů 
(měřenou jednak komerčním úspěchem, jednak úspěchem uměleckým), a jak může 
město Uherské Hradiště tuto praxi podpořit?

PROČ JE MAPOVÁNÍ DŮLEŽITÉ PRÁVĚ PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ?

KKP
V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

MAPOVÁNÍ
V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

UNESCO'S 
CREATIVE CITY

HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA
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A. KVANTITATIVNÍ PARAMETRY ODVĚTVÍ ŘEMESEL V REGIONU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
/ jaký je stav odvětví řemesel v regionu Uherské Hradiště? 

B. KVALITATIVNÍ PARAMETRY ODVĚTVÍ ŘEMESEL V REGIONU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
/ jaké jsou potřeby řemeslníků v regionu Uherské Hradiště?

C. CELKOVÁ STRUKTURA ODVĚTVÍ ŘEMESEL V REGIONU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
/ vztahy tzv. výrobního-produkčního řetězce v oblasti řemesel v Uherské Hradiště.

Výzkumné otázky se dále člení do tematických okruhů, ty pak dále na otázky při rozho-
vorech s vybranými respondenty.

Na analytickou část složenou z kvantitativního a kvalitativního výzkumu navazuje kapi-
tola s výběry dobré praxe v zahraničí. Poslední kapitolou studie je návrhová část, věnu-
jící se konkrétním doporučením pro Městský úřad Uherské Hradiště, jak rozvíjet oblast 
řemesel na místní úrovni.

Pro účely této studie jsou řemesla chápána jako oblast, pro kterou je klíčové několik 
parametrů, a to: manuální zručnost, znalost tradičních materiálů, úprava a techniky pro 
obnovení a úpravu materiálů a invence při hledání nových postupů. Řemesla se  často 
velmi úzce vážou ke konkrétnímu regionu a tradicím a zároveň často kombinují více 
uměleckých a kreativních směrů.

DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY

CHARAKTERISTIKA ŘEMESEL
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G E O G R A F I C K É
V Y M E Z E N Í



Geografické vymezení území pro potřeby výzkumu vychází ze dvou základních vstupních 
podmínek:

1. vymezení území, kde působí rozhodující počet indikovaných tradičních řemeslníků 
     v etnografických regionech Uherskohradišťského Dolňácka a Uherskobrodska;

2. vymezení území dle územně-správního členění tak, aby zahrnovalo minimálně 
    100.000 obyvatel.

První podmínka byla stanovena po konzultaci s pracovníky Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti, zejména s Mgr. Martou Kondrovou. Do výběru byly primárně zahrnuty et-
nografické regiony Moravské Kopanice, Uherskobrodsko, Uherskohradišťské Dolňácko, 
Uherskoostrožsko a Veselsko. Seznam obcí v těchto etnografických regionech je obsa-
hem tabulky č. 1., vymezení jednotlivých regionů v mapě se nachází v obrázku č. 1. 

Polešovice, Moravský Písek, Vážany, Ořechov, Tučapy, Nedakonice, Ko-
stelany nad Moravou, Boršice, Zlechov, Tupesy, Medlovice, Stříbrnice, 
Hostějov, Újezdec u Osvětiman, Syrovín, Domanín, Těmice, Buchlo- 
vice, Břestek, Velehrad, Modrá, Salaš, Staré Hutě, Stupava, Traplice, 
Jalubí, Jankovice, Košíky, Huštěnovice, Babice, Kudlovice, Sušice, Spy-
tihněv, Halenkovice, Žlutava, Staré Město, Uherské Hradiště (včetně 
místních částí Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice), Bílovice, Bře-
zolupy, Topolná, Kněžpole, Mistřice, Částkov, Svárov, Šarovy, Zláma- 
nec, Nedachlebice, Kunovice, Podolí, Popovice
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Tabulka 1 / Obce v etnografických regionech

Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, ŽitkováMORAVSKÉ KOPANICE

O B C E  V  E T N O G R A F I C K Ý C H  R E G I O N E C H

UHERSKOBRODSKO

UHERSKOHRADIŠŤSKÉ  
DOLŇÁCKO

UHERSKOOSTROŽSKO

VESELSKO

Uherský Brod (včetně místních částí Havřice, Maršov , Těšov, Újezdec 
u Luhačovic), Pašovice, Prakšice, Šumice, Hradčovice (včetně místní 
části Lhotka), Drslavice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Dolní Němčí, Horní 
Němčí, Slavkov, Korytná, Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Suchá Loz, 
Strání (včetně místní části Květná), Březová, Lopeník

Ostrožská Nová Ves, Hluk, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota, Blatnice 
pod Svatým Antonínkem, Blatnička

Veselí nad Moravou, Zarazice, Vnorovy, Lidéřovice, Kozojídky, Žera- 
viny, Hroznová Lhota, Tasov, Kněždub, Tvarožná Lhota



Druhá podmínka vychází z kritérií přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO,  kde je 
stanoven minimální počet obyvatel města a jeho spádového území 100.000 obyvatel. 
Tuto podmínku splňují regiony obcí s rozšířenou působností 3. stupně Uherské Hradiště 
a Uherský Brod, které měly dle údajů ČSÚ k 31.12. 2014 počet obyvatel: 

ORP Uherské Hradiště                                                                                               90.322 obyvatel,                                                        
ORP Uherský Brod                                                                                               52.657 obyvatel,                                                   
Celkem                                                                                                             142.979 obyvatel.

Seznam obcí, nacházejících se v  ORP Uherské Hradiště a ORP Uherský Brod, je obsahem 
tabulky 2.
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Tabulka 2 / Obce v ORP

Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Bu-
chlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jankovice, Kněžpole, Ko-
stelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, 
Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Osvětimany, Podolí, Polešovice, 
Popovice, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Svárov, Topolná, Traplice, 
Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Újezdec, Vážany, Zlámanec, Zlechov

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

O B C E  V  O R P

O R P  U h e r s k é  H r a d i š t ě 

O R P  U h e r s k ý  B r o d 

STARÉ MĚSTO

UHERSKÝ BROD

BOJKOVICE

UHERSKÝ OSTROH

Jalubí, Modrá, Salaš, Staré Město, Sušice, Velehrad

Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh

Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice,
Horní Němčí, Hradčovice, Korytná, Lopeník, Nivnice, Pašovice, 
Prakšice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Uher-
ský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec

Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice, Záhorovice, 
Žítková



Cílem výsledného geografického vymezení bylo nalézt průnik množin obcí, nacháze-
jících se v obou seznamech tak, aby byly splněny uvedené základní vstupní podmínky. 

V prvním kole byly vyřazeny obce nacházející se v Jihomoravském kraji. V Jiho-
moravském kraji se nacházejí obce tvořící samostatný etnografický region Veselsko 
a dále potom obce Blatnička a Blatnice pod Sv. Antonínkem z etnografického regionu 
Uherskoostrožsko a obce Moravský Písek, Syrovín, Domanín a Těmice z etnografického 
regionu Uherskohradišťské Dolňácko. Při tomto výběru dostalo přednost hledisko ad-
ministrativní, kdy se zjednodušení výběru na Zlínský kraj jevilo jednoznačně přínosněj- 
ší než striktní dodržení hranice etnografických regionů.

V druhém kole byly vyřazeny obce Spytihněv, Halenkovice, Žlutava a Šarovy, náležející 
do etnografického regionu Uherskohradišťské Dolňácko a zároveň spadající do území 
ORP Zlín. V tomto případě byla hlavním důvodem vyřazení skutečnost, že v uvedených 
čtyřech obcích nebyl nalezen žádný řemeslník ze seznamu řemesel dle systematiky 
lidové výroby, ani dle vybraných oborů výroby NACE.

Výsledné geografické vymezení tedy nakonec zahrnuje území ORP Uherské Hradiště
a ORP Uherský Brod s celkovým počtem 142.979 obyvatel, na kterých se zároveň na-
chází ucelené etnografické regiony Moravské Kopanice a Uherskobrodsko a podstatná 
část etnografického regionu Uherskohradišťské Dolňácko – viz mapa obrázek č. 2.
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Obrázek 2  ORP Uherské Hradiště a ORP Uherský Brod 

UHERSKÝ BROD

HLUK

UHERSKÝ
OSTROH

Ostrožská
Lhota

Ostrožská
Nová Ves

Boršice
u Blatnice

KUNOVICE

BOJKOVICE

Pitín

Rudice

Šumice
Záhorovice

Nezdenice

Bánov

Veletiny
Podolí

Popovice

Nedachlebice

Zlámanec

Svárov

Topolná

Bílovice

Babice

Jalubí

Traplice
Velehrad

Modrá

Tupesy

Zlechov

Kostelany
nad Moravou

Stupava

Jankovice
Košíky

Sušice

Kudlovice

Nedakonice

Polešovice

VážanyÚjezdec

Medlovice

Buchlovice

Salaš

Boršice

Drslavice

Prakšice

Pašovice

Slavkov

Nivnice
Žítková

Vyškovec
Lopeník

Suchá Loz

Korytná

Strání

Starý
HrozenkovVápenice



K A P I T O L A  2

K VA N T I TAT I V N Í
A N A LÝ Z A



Cílem kvantitativní analýzy kulturních a kreativních odvětví v regionu Uherské Hrdiště 
bylo vytvořit seznam aktivních subjektů sledovaných oborů řemesel a také zjistit 
základní údaje o velikosti, právní formě, druhu vlastnictví, počtu zaměstnanců, obratech 
a době působení subjektů řemesel na území regionu Uherské Hradiště. 

Ze statistiky o počtu subjektů všech odvětví KKP v regionu Uherské Hradiště je patrné, 
že nejvíce subjektů je právě v oblasti řemesel, viz Tabulka 3. Potvrdila se původní hy-
potéza o silném zastoupení řemesel v tomto regionu. Druhým početným odvětvím je 
architektura a následuje oblast knih a tisku.

Výrazně vyšší koncentraci řemesel dokládá i mapování KKP, které bylo prováděno
v celém Zlínském kraji1 (Ghilardi, 2014). Toto mapování uvádí oblast filmu a videa
a designu, pod kterou počítá i řemesla, jako nejsilněji zastoupenou na Zlínsku, včetně 
oblasti Uherské Hradiště. Překvapivé jsou však počty subjektů v oblasti architektury,
knih a tisku. Tyto dvě odvětví totiž zlínské mapování označuje jako jedny z nejslabších. 
Situace
v regionu by tedy mohla být odlišná od zbytku kraje, pro tyto domněnky však doporuču-
jeme provést detailní analýzu všech kreativních odvětví v regionu Uherské Hradiště.

 
1 / Dostupné na http://www.idu.cz/media/document/kreativni-a-aktivni-zlinsko_lia-ghilardi.pdf
2 / Odvětví IT & Software v daném regionu neobsahuje firmy z oblasti videoher a jejich vývoje. Figurují zde tedy 
pouze subjekty z oblasti IT & Softwaru. Na základě zvolených CZ-NACE KKP byla data získána z databáze Albertina ke 
dni 1. 10. 2015. Kromě odvětví řemesel neprošla data detailním prověřením v rozsahu tohoto výzkumu a porovnáním 
se skutečností, proto mohou být zavádějící. V případě kompletního analyzování by došlo na odstranění nepatřičných 
subjektů, doplnění chybějících, případně přesunutí subjektů do správných kategorií (např. subjektu Televize Slovácko 
z odvětví Film a video do odvětví Televize a rozhlas atd.).16

K
V

A
N

T
IT

A
T

IV
N

Í 
A

N
A

LÝ
Z

A

479

325

410

199

65

49

38

34

22

17

10

3

0

0

1 651

ŘEMESLA

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

DESIGN

KNIHY A TISK

HUDBA

KULTURNÍ A UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ARCHITEKTURA

SCÉNICKÁ UMĚNÍ

FILM / VIDEO

REKLAMA

IT / SOFTWARE

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

TELEVIZE A ROZHLAS

PAMÁTKY

CELKEM

Tabulka 3  Porovnání počtu subjektů všech KKP v Uherském Hradišti

1. ŘEMESLA
2. ARCHITEKTURA
3. KNIHY A TISK
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Následující kapitola popisuje metodiku kvantitativní analýzy, pomocí které bylo po- 
drobněji zkoumáno odvětví řemesel v regionu Uherské Hradiště.

Kvantitativní analýza oblasti řemesel v regionu Uherské Hradiště vychází z metodiky 
Mapování kulturních a kreativních odvětví v ČR. Výzkumný tým se při práci zaobíral 
dostupnými informacemi a databázemi, ale také charakterem zkoumané oblasti. Inter-
pretace dat byla upravena i podle výsledků hloubkových rozhovorů, viz kapitola kvali-
tativní analýza.
Oblast řemesel je velmi specifickým sektorem KKP, jelikož se prolíná s oblastí desig-
nu a výtvarných umění. Patří sem velmi široce definované skupiny, u nichž lze při 
bližším prozkoumání rozporovat, zda do oblasti řemesel opravdu patří (například stolaři
a výrobci nábytku).
Mapování oblasti řemesel bylo v regionu Uherské Hradiště prováděno na dvou ORP, 
a to: Uherské Hradiště a Uherský Brod. Cílem kvantitativního mapování bylo získat 
ucelený přehled o počtu subjektů, zaměstnanosti, typu podnikání a vůbec o struktuře 
dané oblasti.

Pro účely této studie jsou řemesla chápána jako oblast, pro kterou je klíčové několik 
parametrů, a to: manuální zručnost, znalost tradičních materiálů, úprava a techniky pro 
obnovení a úpravu materiálů a invence při hledání nových postupů. Řemesla se často 
velmi úzce vážou ke konkrétnímu regionu a tradicím a zároveň často kombinují více 
uměleckých a kreativních směrů v jedno.

Na základě zkušeností pracovního týmu, který se věnoval mapování v jiných městech, 
určili autoři této studie jako základní zdroj dat soukromě zřizovanou databázi Alber-
tina, která poskytuje úplnější informace o subjektech než například Registr ekonomi- 
ckých subjektů. Ta umožňuje hledání subjektů nejen podle geografických kritérií, ale 
také podle tzv. CZ-NACE kódu. Tento kód klasifikuje ekonomické odvětví jednotlivých 
subjektů. Vzhledem k možným nepřesnostem, které práce s touto databází přináší, byla 
data protříděna (byly vyřazeny všechny subjekty, které jsou v likvidaci, a ty, u kterých 
šlo ověřit, že jsou v daném sektoru irelevantní) a doplněna o další subjekty z oboru.  
   
V tzv. „snowball“ databázi se pak objevily subjekty, jež v Albertině nebyly nalezeny. Na-
prostá většina z nich je charakteristická úzkým napojením na folklór a tradice v regionu 
(švadleny a šičky krojů, výroba panenek z kukuřičného šustí, výroba kraslic či výroba 
tradičního pečiva). Nejčastěji se jedná o nositele ocenění ve svém oboru a tím pádem se 
dá usuzovat, že jde právě o ty nejpodstatnější subjekty. Zdrojem pro tuto databázi byly 
již v minulosti utvořené seznamy řemeslníků:

/ seznamy Slováckého muzea,
/ seznamy z projektu Tradiční výrobek Slovácka,
/ databáze, kterou poskytl IDU (jde o souhrn dat ze zdrojů NIPOS a NÚLK). 

V České republice neexistuje žádnou pověřenou institucí vytvořená jednotná definice 
tradičních, lidových a uměleckých řemesel, proto si ji výzkumný tým pro účely výzku-
mu musel vymezit. 

 2.1 METODIKA KVANTITATIVNÍ ANALÝZY

2.2 ZDROJE ANALÝZY



Vzhledem k velké rozmanitosti subjektů, jež by do oblasti řemesel mohly spadat, byl 
seznam CZ-NACE podroben kontrole a byl metodologicky srovnán s charakteristikou
a dělením oblasti řemesel podle Integrovaného systému typových pozic (dále jen ISTP3),
dělení národní sektorové rady  řemesel (dále jen NSR4) a vlastního dělení, se kterým 
pracuje Slovácké muzeum (tzv. „obor výroby”). Díky tomuto srovnání byly přidány 
ještě CZ-NACE týkající se výroby pečiva a výrobků z papíru. V tabulce níže je uvedeno 
porovnání. Srovnání ukázalo, že každé dělení chápe pod „řemesly“ lehce jiné profese
a specializace. ISTP i NSR označuje přímo „umělecká řemesla“, která se z části sice 
shodují s CZ-NACE, nicméně kategorie jsou mnohem podrobnější. Pokud se tedy do 
budoucna bude uvažovat o restrukturalizaci CZ-NACE pro tuto oblast, bylo by dobré 
uvažovat o jejich rozšíření.
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Výroba kožených oděvů 

Výroba ostatních
svrchních oděvů

Výroba osobního prádla

Výroba ostatních oděvů 
a oděvních doplňků 

Výroba kožešinových 
výrobků

Výroba pletařských 
a háčkovaných oděvů

Výroba pletařských 
a háčkovaných
punčochových výrobků

Výroba ostatních
pletařských
a háčkovaných oděvů

Činění a úprava usní 
(vyčiněných kůží); 
zpracování a barvení 
kožešin 

Výroba brašnářských, 
sedlářských
a podobných výrobků

Krejčí scénických kostýmů 
a krojů, výrobce v lidové 
umělecké výrobě

Ruční krajkářka, ruční 
vyšívačka

Tkadlec tapiserií

14.11

14.13

14.14

14.19

14.20

14.30

14.31

14.39

15.11

15.11

KÓD CZ
NACE

NÁZEV
PROFESE

EKVIVALENT
ISTP

EKVIVALENT
NSR

Tabulka 4  CZ-NACE řemesel

Ř E M E S L A

 
3 / ISTP = Integrovaný systém typových pozic představuje průběžně aktualizovaný soubor informací o světě práce
a nástrojů pro využití těchto informací. Jádrem systému je Kartotéka typových pozic (KTP). Je to databáze o struktuře, 
náplni jednotlivých profesí, mzdách, požadované kvalifikaci, školách i volných pracovních místech. 
(zdroj: http://www.istp.cz/)
4 / NSR = jsou nezávislá, na zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Jejich cílem je vytvořit systém odráže-
jící skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na jejich zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání. 
Sektorové rady sdružují významné odborníky v oblasti lidských zdrojů ze všech odvětví a sektorů. (zdroj: http://www.
sektoroverady.cz/)
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Výroba obuvi 

Výroba ostatních 
dřevěných, korkových, 
proutěných a slaměných 
výrobků, kromě nábytku

Výroba dutého skla

Výroba keramických
a porcelánových výrobků 
převážně pro domácnost 
a ozdobných předmětů

Výroba ostatních
keramických výrobků

Řezání, tvarování
a konečná úprava kamenů 

Kování, lisování, ražení, 
válcování a protlačování 
kovů; prášková
metalurgie

Povrchová úprava
a zušlechťování kovů

Výroba ostatních 
kovodělných výrobků 

Výroba ostatních 
kovodělných výrobků j. n.

Výroba kancelářského 
nábytku a zařízení 
obchodů

Výroba kuchyňského 
nábytku

Výroba ostatního 
nábytku

Výroba klenotů
a příbuzných výrobků

Výroba bižuterie
a příbuzných výrobků

Výroba hudebních 
nástrojů

Výroba her a hraček

Obuvník scénické
a krojové obuvi

Košíkář a pletař

Umělecký sklář, umělecký 
sklenář a vitrážista

Umělecký keramik

Umělecký kovář
a zámečník

Cínař, umělecký
kovolijec a cizelér

Umělecký kovář
a zámečník,
umělecký pasíř

Zlatník a klenotník, 
zlatotepec

Výrobce dřevěných 
hraček, výrobce loutek

Obuvník scénické
a krojové obuvi

Košíkář a pletař

Umělecký sklář

Umělecký keramik

Umělecký kameník 

Umělecký kovář
a zámečník,
kovotlačitel 

Umělecký rytec, umělecký
kovolijec, kovolitec 
a cizelér, hodinář 

Umělecký kovář
a zámečník, 
kovotlačitel 

Tesař, umělecký truhlář 

Zlatník a klenotník, 
zlatotepec, brusič
a rytec drahých kamenů,
umělecký kašér 

Výrobce loutek, výrobce 
dřevěných hraček 

15.20

16.29

23.13

23.41

23.49

23.70

25.50

25.61

25.09

25.99

31.01

31.02

31.09

32.12

32.13

32.20

32.40

NEDEFINOVÁNO



Vzhledem k prolnutí řemesel do oblasti výtvarného umění a designu, jak bylo naznačeno                
v metodologii mapování, byly subjekty z těchto oblastí také prověřeny. Žádný z nich 
však ve finální databázi nefiguruje.

V databázi figurují pouze ty subjekty, jež mají jednu z činností vybraných CZ-NACE jako 
převažující. Celkově se v daném regionu nachází 479 subjektů. V ORP Uherské Hradiště 
je to přitom 320 subjektů a v ORP Uherský Brod pak 159 subjektů.  

Největší procento řemeslníků se zabývá výrobou nábytku a opracování dřeva (47 %), 
další větší skupinou jsou krejčí a ti, co vyrábí svrchní a jiné oděvní součásti klasickými 
technikami šití, či pletením, paličkováním apod. (24 %), a poslední velkou skupinou jsou 
keramici, kterých se podařilo identifikovat 50 v regionu, to dělá 10 % z celkového počtu 
řemeslníků. Nejméně je oproti tomu výrobců klenotů, brašen a opasků či řemeslníků, 
kteří pracují s papírem (viz graf níže). 

2%

47%

4%

4%

24%
0% 2%

2% 0%
0%

11%

3% 1%
0%

POČET
SUBJEKTŮ

NEJVĚTŠÍ 
POČET 

VÝROBCŮ 
NÁBYTKU
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Výroba ostatních výrobků
 z papíru a lepenky

Výroba pekařských
a cukrářských výrobků, 
kromě trvanlivých

Umělecký knihař 17.29

10.71

D A L Š Í

2.3 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍ ANALÝZY

Graf 2.1  Řemeslníci dle typu výroby
Zdroj: kvantitativní mapování



95 % OSVČ

1 030
PRACUJÍCÍCH 
V ŘEMESLECH
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AMezi nejpočetnější skupinu patří fyzické osoby (95 %), druhou nejvíce zastoupenou 
právní formou jsou pak společnosti s ručením omezeným.

V 70 % případů není možné určit počet zaměstnanců ve firmě. Vzhledem k tomu, že však 
není tato položka známá u většiny fyzických osob, lze předpokládat, že jde převážně
o malé firmy do 20 osob, přičemž je nejběžnější, že subjekty fungují o jedné osobě, což 
vyplývá z majoritní skupiny živnostníků a také z hloubkových rozhovorů.

Podle uvedených počtů by v daném regionu mělo v řemeslech působit okolo 1 030 
osob v oblasti řemesel. Při rozhovorech s řemeslníky se ukázalo, že kromě samotné 
osoby řemeslníka se na výrobě podílí ještě další člověk, nejčastěji člen rodiny (manžel, 
manželka, děti apod.), kteří však práci nevykonávají pravidelně a nejsou za práci hono- 
rováni, nejsou tím pádem uváděni jako zaměstnanci.

Graf 2.2  Subjekty podle právní formy
Zdroj: kvantitativní mapování

Graf 2.3  Subjekty podle počtu zaměstnanců
Zdroj: kvantitativní mapování

95%
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Většina subjektů neuvádí obrat za poslední rok, ale vzhledem k převažující právní 
formě fyzických osob se dá očekávat, že celkový obrat jednotlivých firem nebude za rok
vyšší než 0,2 mil. Kč.
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Graf 2.4 Subjekty podle počtu obratu
Zdroj: kvantitativní mapování
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Kvalitativní analýza uvádí popis fungování odvětví řemesel, vazeb mezi jejich aktéry
a hlavní problémy a potřeby odvětví. Analýza se uskutečnila formou dotazníkového 
šetření, které bylo nastaveno v souladu s požadavky  a přípravou přihlášky města Uherské
Hradiště na titul UNESCO' Creative City a které bylo zaměřeno na zjištění hlavních 
potřeb a poptávku subjektů řemesel po vybavení a službách.

Cíle kvalitativní analýzy:
/ zjistit situaci jednotlivých oborů řemesel na daném území,
/ zjistit potřeby subjektů odvětví řemesel,
/ přispět k propojení subjektů v rámci jednotlivých profesí.

V kapitole je popsána metodika kvalitativní analýzy, výběr respondentů a struktura rozhovorů.

V případě tohoto výzkumu se jedná o sběr informací od menšího počtu respondentů 
oproti mapování KKP v jiných městech. Důvodem je vyšší věk, menší přístup k internetu 
či nízká počítačová gramotnost respondentů. Proto také nebylo přistoupeno k elektro-
nickému rozesílání dotazníků. Protože rozesílání dotazníků poštou je časově i finančně 
nákladné a málo efektivní, rozhodli jsme, že sběr dat provedeme u vybraných respon-
dentů skrze individuální rozhovory.

Výběr respondentů probíhal na základě předem zpracované kvantitativní analýzy, zah- 
rnující celkem 479 subjektů z ORP Uherské Hradiště a ORP Uherský Brod.

Nejdůležitějším kritériem výběru respondentů se v případě výzkumu řemesel stalo zas-
toupení podle oborů činnosti (kombinace členění CZ NACE, ISTP a oborů výroby podle 
členění Slováckého muzea). Toto hlavní kritérium bylo zvolené proto, abychom mohli 
zjistit aktuální potřeby v co největší rozmanitosti napříč jednotlivými technikami a ma-
teriály, se kterými řemeslníci pracují.

Na základě zastoupení podle oborů činnosti vznikla databáze 60 subjektů. Vhod-
nost výběru zástupců jednotlivých řemesel jsme konzultovali s Mgr. M. Kondrovou
z etnografického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, 
že kvantitativní analýza definovala poměrně široce jednotlivé skupiny řemesel, byla 
konzultace ze strany odborníka – etnografa velmi užitečná. Na doporučení Mgr. Kon-
drové jsme v databázi nahradili subjekty nevhodné pro výzkum novými, etnografem do-
poručenými respondenty. Počet 60 subjektů v databázi přitom zůstal nezměněn (ORP 
Uherské Hradiště – 44 respondentů, ORP Uherský Brod – 16 respondentů). Z těchto 60 
subjektů vznikl finální seznam 30 respondentů (ORP Uherské Hradiště – 24 respon- 
dentů, ORP Uherský Brod – 6 respondentů), zastupujících jednotlivá odvětví, se kterými 
proběhly osobní rozhovory. ORP Uherské Hradiště má větší zastoupení v celkovém 
počtu rozhovorů, protože se na jeho území nachází větší počet vhodných subjektů (viz 
kvantitativní analýza).

Rozdělení podle oboru činnosti se zaměřilo hlavně na použití a zpracování různorodých 
materiálů a výrobků, které byly zařazeny do několika kategorií, vytvořených kombinací: 
 
/ členění podle CZ NACE
/ členění podle oborů výroby, které používá Slovácké muzeum

Kategorie jsou vždy doplněny o kód CZ NACE, do kterého daná kategorie spadá.

CÍLE
ANALÝZY

POSTUP PŘI 
VÝBĚRU
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3.1 METODIKA KVALITATIVNÍ ANALÝZY

3.1.1 Hloubkové individuální rozhovory s vybranými respondenty

3.1.2 Výběr respondentů
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Výroba kožených oděvů 

Výroba ostatních svrch-
ních oděvů

Výroba osobního prádla

Výroba ostatních oděvů 
a oděvních doplňků 

Výroba kožešinových 
výrobků

kožešnictví, kožichy

pletařství - pletení
a vázání, tkaní 

Výroba pletařských
a háčkovaných oděvů

Výroba pletařských
a háčkovaných
punčochových výrobků

Výroba ostatních
pletařských
a háčkovaných oděvů

Činění a úprava usní 
(vyčiněných kůží); 
zpracování a barvení 

brašnářství (kabely, brašny, 
tašky, sotůrky), opasky...

ševcovství, krojová obuv

pletařství – přírodniny 
(sláma, proutí, orobinec, 
loubek, lýko, rákos, kukuřičné 
šustí, jiné) tráva, sušiny

sklařství - foukané, 
broušené, malované,
historické repliky, doplňky 
a ozdoby, jiné šperky

Výroba brašnářských, 
sedlářských
a podobných výrobků

Výroba obuvi 

Výroba ostatních 
dřevěných, korkovových,
proutěných
a slaměných výrobků, 
kromě nábytku

Výroba dutého skla

zpracování kůže, doplňky
a ozdoby

zpracování lnu a konopí, vlny, 
bavlny, barvířství-barvení, 
modrotisk, potiskování, 
údržba, zdobné techniky - 
vyšívání (výřez, malování 
jehlou, křížková, dírková, 
šňůrování, cifrování, aplik-
ace), krajkářství, malování, 
doplňky, šití a výroba-
krojové součástky, oděvní 
doplňky (věnečky, vonice, 
voničky…), výroba a prodej 
umělých květin a dekorací

14.11

14.13

14.14

14.19

14.20

14.30

14.31

14.39

15.11

15.12

15.20

16.29

23.13

VÝROBA ODĚVŮ 
A ODĚVNÍCH 
SOUČÁSTÍ (KROMĚ 
KOŽENÝCH
A KOŽEŠINOVÝCH) 

VÝROBA
KOŽEŠINOVÝCH 
VÝROBKŮ

VÝROBA OBUVI
A KOŽENÝCH 
VÝROBKŮ

VÝROBA
DŘEVĚNÝCH 
A PLETAŘSKÝCH 
VÝROBKŮ, NÁBYTKU

VÝROBA 
SKLENĚNÝCH 
VÝROBKŮ

KÓD
CZ NACE

KATEGORIE NÁZEV PROFESE EKVIVALENT
SLOVÁCKÉHO MUZEA

Ř E M E S L A

Tabulka 5  Rozdělení řemeslných profesí dle CZ - NACE a Slováckého muzea 
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Výroba keramických
a porcelánových výrobků 
převážně pro domácnost 
a ozdobných předmětů 

Výroba ostatních
keramických výrobků

Řezání, tvarování
a konečná úprava kamenů 

Kování, lisování, ražení, 
válcování a protlačování 
kovů; prášková metalurgie

Povrchová úprava
a zušlechťování kovů

Výroba ostatních 
kovodělných výrobků 

Výroba ostatních
kovodělných výrobků j. n.

Výroba kancelářského 
nábytku a zařízení 
obchodů

Výroba kuchyňského 
nábytku

Výroba ostatního nábytku

Výroba klenotů
a příbuzných výrobků

Výroba hudebních 
nástrojů

Výroba her a hraček

Výroba ostatních
výrobků z papíru
a lepenky

Výroba pekařských
a cukrářských výrobků, 
kromě trvanlivých

Výroba bižuterie
a příbuzných výrobků

keramika (režná hrnčina, 
zakuřovaná hrnčina, 
glazovaná hrnčina, majolika 
(fajánse), kamenina, bělnina

keramika (jiné), kamnářství 
(výroba kachlí, stavba
kamen) 

kamenictví - zpracování
kamene, výroba brousků, jiné

zdobné techniky (kovem…)
drátenictví, smaltování, 
kovářství - tradiční
kovářství, umělecké 
kovářství, podkovářství, 
zámečnictví, doplňky
a ozdoby, jiné

tesařství, truhlářství, bed-
nářství, stolařství, kolářství, 
výroba zemědělského
nářadí, drobné domácí 
náčiní, dřevořezba 
uměleckého charakteru 
(plastiky…), samorosty, 
řezání, dlabání, štípání, 
soustružení

perleťářství- knoflíky
a  ozdoby, šperky

nástroje lidové hudby,
zvukové nástroje

papír - vystřihovánky, 
papírové ozdoby, krabičky- 
-obalová technika, 
kombinované techniky (hračky)

pečivo-zvykoslovné 
(výroční-novoroční, fašankové, 
velikonoční, svatební)
perník, litý, vykrajovaný 
(holý, zdobený…), cukrářství

23.41

23.49

23.70

25.50

25.61

25.09

25.99

31.01

31.02

31.09

32.12

32.20

32.40

17.29 

10.71

32.13

VÝROBA KERAMIKY

ZPRACOVÁNÍ 
KAMENE

VÝROBA
KOVOVÝCH
VÝROBKŮ

VÝROBA 
DŘEVĚNÝCH
A PLETENÝCH 
VÝROBKŮ,
NÁBYTKU

VÝROBA ŠPERKŮ

VÝROBA HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ

VÝROBA HRAČEK

VÝROBA 
PAPÍROVÝCH 
VÝROBKŮ

VÝROBA PEČIVA
A CUKRÁRENSKÝCH 
VÝROBKŮ

D A L Š Í



KRITÉRIA 
VÝBĚRU

Další kritéria pro výběr respondentů:

/ zastoupení podle velikosti subjektu (počet zaměstnanců),
/ zastoupení podle právní subjektivity (fyzické osoby, obecně prospěšné společnosti,
   společnosti s  ručením omezeným, družstva),
/ zastoupení podle doby působení,
/ ocenění, invence – v  případě mapování řemesel do kategorie ocenění spadá:  
             
          Tradiční výrobek Slovácka
          Cena Vladimíra Boučka (uděluje Město Uherské Hradiště)
          Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 
          Nositel tradice lidových řemesel (uděluje ministr kultury ČR)

/ vyvážené zastoupení mužů a žen,
/ zastoupení podle věku.

Do výsledných třiceti uskutečněných rozhovorů se nedostaly tyto obory:

/ výroba kožešinových výrobků
/ výroba skleněných výrobků
/ zpracování kamene
/ výroba hudebních nástrojů
/ výroba hraček
/ výroba papírových výrobků,

a to z následujících důvodů: dané řemeslo se v regionu nevyskytuje, v daném řemesle 
je nedostatek vhodných subjektů, oslovení respondenti odmítli rozhovor. Tyto chybějící 
obory jsme nahradili vyšším počtem respondentů z ostatních řemesel, vyskytujících se 
na zkoumaném území.

Respondenty z databáze 60 subjektů jsme oslovovali telefonicky. Po získání souhlasu 
respondenta s účastí na výzkumu jsme dohodli osobní schůzku na smluveném místě.  
Rozhovor vždy začínal vysvětlením důvodu a cílů výzkumu a následným provedením 
strukturovaného rozhovoru, přičemž průběh rozhovoru byl zaznamenáván písemně i na 
zvukový záznam. Průměrná délka jednoho rozhovoru činila 40 minut.

Kvalitativní analýza se zástupci vybraných řemesel proběhla pomocí dotazníků struk-
turovaných rozhovorů s předem vypracovanými okruhy otázek. Dokument pro kvali-
tativní analýzu se skládal ze dvou částí. První část měla podobu úvodního dotazníku, 
zjišťujícího základní informace o respondentovi a jeho oboru činnosti. Druhá část doku-
mentu byla zpracována formou strukturovaného rozhovoru, obsahujícího sedm okruhů 
otázek, a na závěr dvě otevřené otázky. Na str. 29-30 je uveden soupis 30 vybraných 
respondentů a také mapka, která jasně určuje lokalitu, ze které respondenti pochází.
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zvykoslovné předměty 
-kraslice, betlémy, práva - 
fašanková, hodová, věnce-
hodové, dožínkové…

NEDEFINOVÁNO

3.1.3  Struktura rozhovorů kvalitativní analýzy



OKRUHY OTÁZEK:

1. JAK JEDNOTLIVÉ OBORY ŘEMESEL FUNGUJÍ
/ produkce výrobků
/ spolupráce se zahraničím, export 
/ potřeba kvalifikované pracovní síly
/ potřeba výrobních faktorů
/ distribuce výrobků

2. SPOLUPRÁCE
/ se zástupci řemesel
/ se zástupci ostatních KKP

3. PŘÍSTUP KE KAPITÁLU
/ spokojenost s přístupem ke kapitálu
/ možnost využití dotačních systémů – grantů

4. PŘEDPOKLADY ROZVOJE ŘEMESEL
/ existence relevantních vzdělávacích institucí
/ možnosti kurzů, workshopů
/ jiné možnosti získání nových znalostí v daném oboru

5. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
/ spolupráce s městem Uherské Hradiště a se Zlínským krajem
/ spolupráce s  jinými kraji
/ spolupráce s  financovanými institucemi (muzea, školy aj.)
/ podnikatelské a marketingové znalosti

6. VZDĚLÁVANÍ A VÝZKUM (otázky určené pro obecně prospěšné společnosti)
/ spolupráce se  vzdělávacími a výzkumnými institucemi ve Zlínském kraji
/ spolupráce se  vzdělávacími a výzkumnými institucemi v  jiných krajích

7. NOVÁ GENERACE 
/ nábor a vzdělávání; příprava mladé generace 
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Tabulka 6  Vybraní respondenti kvalitativního řízení

Výroba dřevěných
a  pletených výrobků

Výroba oděvů 
a  oděvních součástí

Drátěné výrobky

Zdobení kraslic

Výroba keramiky

Výroba keramiky

Výroba oděvů 
a  oděvních součástí

Žádná

Živnost

Žádná

Žádná

Živnost

Živnost

OPS

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Muž

Žena

Žena

Žena

Žena

Muž

-

77

51

39

68

59

46

-

Mařatice

Uherské
Hradiště - 
Sady

Uherské
Hradiště

Uherské
Hradiště

Tupesy

Zlechov

Uherské
Hradiště

Více než
10 roků

Více než
10 roků

8 - 10 roků

Více než
10 roků

Více než
10 roků

Více než
10 roků

8 - 10 roků

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

6 - 9

RESPON-
DENT
ČÍSLO

OBOR
ČINNOSTI

PRÁVNÍ
SUBJEKTIVITA OCENĚNÍDOBA

PŮSOBENÍ

POČET
ZAMĚST-
NANCŮ

OBECVĚKPOHLAVÍ
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V návaznosti na individuální rozhovory byla provedena skupinová diskuze (focus group 
discussion). K diskuzi byli pozváni všichni respondenti, kteří se účastnili hloubkových 
rozhovorů.

Diskuze byla vedena facilitátory s předem připravenými otázkami, sestavenými podle 
cílů (klíčových otázek), definovaných v plánu šetření. Cílem diskuze nebylo primárně 
znovu ověřovat názory jednotlivců, ale prodiskutovat reprezentativní stanovisko ke 
každé otázce, se kterým se většina účastníků ztotožní. Zaznamenány jsou nicméně 
všechny názory k jednotlivým tématům. Závěry kvantitativního a kvalitativního mapo- 
vání byly zaneseny do SWOT analýzy a prověřeny a doplněny s respondenty na skupi-
nové diskuzi. Posléze byla určena jejich priorita, viz SWOT str. 53-56.

Skupinová diskuze se zástupci jednotlivých oborů řemesel byla upřednostněna i pro její 
sekundární efekt, tedy propojování jednotlivých představitelů. Společný seminář tak 
může být prvním krokem k vytvoření oborové sítě pro sdílení know-how a prosazování 
společných zájmů. 

Obrázek 3  Rozmístění respondentů v ORP Uherské Hradiště a ORP Uherský Brod 

3.1.4  Skupinová diskuze



Kvalitativní mapování bylo realizováno formou rozhovorů s 30 zástupci odvětví řeme- 
sel. Ve dvou případech se kvalitativního rozhovoru zúčastnily obecně prospěšné 
společnosti, a to: Tradice Slovácka, o.p.s. a Lidové Tradice a Řemesla, o.p.s. Ze zbýva-
jících respondentů byli 50 % muži a 43 % ženy.

Většina subjektů má právní formu fyzické osoby. Vzhledem k průměrnému věku re-
spondentů, který je 51 let, není překvapením, že většina respondentů má podnikání 
jako vedlejší činnost či pouze jako hobby a jsou při něm v důchodu.

3.2 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍ ANALÝZY
30
RESPONDENTŮ
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Graf 2.5  Pohlaví respondentů
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Graf 2.6  Právní subjektivita
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30
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3.3  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SUBJEKTECH



NEJČASTĚJI:
ZAČÁTEK V 90. 

LETECH

OSVČ JAKO 
VEDLEJŠÍ
ČINNOST

NEPLÁTCE 
DPH

JEDNA 
PROVOZOVNA 

DOMA

BEZ
ZAMĚST-

NANCŮ

Až na dva subjekty nefigurují mezi respondenty subjekty, které jsou plátci DPH. Mimo  
jednu o.p.s. mají všechny subjekty pouze jednu provozovnu, kterou mají navíc obvykle 
u sebe doma. Tato forma podnikání je zcela přirozená a ani nepanuje trend se více roz-
růstat či něco měnit. 

Vzhledem k vyššímu věku respondentů je odpovídající také délka podnikání subjektů. 
Ta ve většině převyšuje dobu 10 let. Začátek samostatného fungování se datuje do 90. 
let 20. století po vzniku samostatné republiky a také rozpadu Ústředí lidové umělecké 
výroby, které do té doby zajišťovalo řemeslníkům metodické vedení, kvalifikaci, rekvali- 
fikaci, odbyt, zadání i materiály. 

Od právní formy subjektů se logicky odvíjí také počet zaměstnanců. Ve většině případů 
jde však o živnostníky bez zaměstnanců, což se týkalo 27 respondentů z 30.
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Graf 2.7  Délka podnikání subjektů
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Graf 2.8  Počet zaměstnanců
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30
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Respondenti označují svá díla typově jako dekorativní předměty, užitné předměty či 
jako součást krojů. Mnohdy se charakteristika produkce hojně překrývala a řemeslníci 
se nevěnují pouze jednomu typu produktu (například pouze dekorativním předmětům).

Při osobním dotazování a skupinové diskuzi byly popisovány a zkoumány potřeby 
řemeslníků a celého oboru v jednotlivých následujících kategoriích.

90 % respondentů uvádí, že ke své činnosti nepotřebují další kvalifikovanou sílu. Pokud 
taková potřeba je, řemeslníci uvádí tyto specializované profese: cukráři, švadleny, tru-
hláři, zlatníci, keramici, vyšívači a kováři.  

Drtivá většina respondentů však přiznává, že ke své práci nárazově potřebuje drobnou 
výpomoc, nejčastěji manuální, ale i specializovanou (např. účetnictví). Vyjma obecně 
prospěšných společností je další pracovní síla v jejich podnikání však nehonorovaná 
a vždy jde o někoho z rodiny či přátel. Při vytížených měsících, jako je například doba 
předvánoční, by mnozí řemeslníci uvítali i pomoc na částečný úvazek, ale nemohou si ji 
z ekonomických důvodů dovolit.  

DEKORATIVNÍ 
PŘEDMĚTY,
UŽITNÉ
PŘEDMĚTY,
SOUČÁSTI 
KROJŮ

NUTNÁ
NÁRAZOVÁ 
VÝPOMOC
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Graf 2.9  Produkce oboru řemesel
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Co obory řemesel v regionu produkují?
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3.5  POTŘEBY ODVĚTVÍ

3.5.1  Pracovní síla



PROVOZNA 
DOMA JE 
ŽIVOTNÍ

NUTNOST

MATERIÁL 
JEN V 50 % 

DOSTUPNÝ V 
REGIONU

Naprostá většina dotazovaných řemeslníků má v domě svou dílnu a tím pádem necítí 
potřebu pronájmu prostor pro svoji tvorbu. Jako hlavní důvod také uvádějí nedostatečné 
finance pro pronájem.
 
Jeden z tázaných bude v blízké budoucnosti prostor měnit kvůli nevyhovující velikosti, 
zbytek je však spokojený se současným stavem. Mladý dotazovaný pár pak uvedl, že by 
o stěhování do komerčního prostoru uvažoval jen za předpokladu, že by se dílna dala 
propojit s obchodem. Ale kvůli časové náročnosti a nevhodné lokalitě svůj záměr zatím 
nerealizovali.

Výhodou práce z domova je pro respondenty časová flexibilita a také úspora času a fi- 
nančních prostředků, souvisejících s dojížděním. Jako další benefit respondenti uvedli 
možnost trávení času s rodinou. Právě proto by většina respondentů nevyužila případ-
ného místa pro svoji produkci mimo domov ani za předpokladu, že by byl nájem nulový.

Většina respondentů ke své činnosti nepotřebuje vůbec nic speciálního, jen svůj um. 
Nepostradatelným však stále zůstává materiál a pro některé řemeslníky také stroje, 
pracovní nářadí. K otázce materiálu zhruba polovina respondentů uvádí, že je regionál-
ně dostupný. Někteří z nich však musí suroviny a materiál odebírat odjinud, a to jak
z různých koutů České republiky, tak ze zahraničí. Komplikací představuje složitější 
logistika a ztráta času se zajišťováním materiálu. 

Vyhovující a specifický materiál je totiž pro řemeslníky nepostradatelný. Při hlubším 
rozhovoru pak někteří z respondentů uvedli, že technologický pokrok jde paradoxně 
proti nim a nové postupy materiál posunuly do stavu, kdy je pro konkrétní produkt ne-
použitelný (např. výroba látek). V takových případech pak musí hledat alternativní 
řešení.
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Graf 2.10 Dostupnost výrobních faktorů
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Je v regionu dostatečné množství výrobních faktorů pro vaše odvětví?
(vhodné materiály, suroviny)

3.5.2  Pracovní prostředí

3.5.3  Materiál a suroviny
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14%36%



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:
1. KONTAKTY
    V OBORU
2. ZKUŠENOSTI
3. STROJE
     A NÁSTROJE
4. MATERIÁL
5. PROPAGACE

KRITICKY
NEDOSTATEČNÉ 
ODMĚNY
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Na otázku potřeb v začátku podnikání řemeslníci odpovídali různě, nejčastěji však 
zaznívalo, že nejdůležitější komoditou jsou kontakty v oboru a první pracovní zkušenos-
ti, dále pak stroje a nástroje na práci, materiál a propagace.

„Pokud bych svoji práci nemiloval, asi bych ji nedělal.“ Fráze, jež působí jako klišé, avšak 
zaznívala napříč celým odvětvím. Pro mnoho z respondentů je práce hlavně koníčkem, 
uživí se z něj v podstatě minimálně. Zbohatnout svojí prací nemohou. Téměř 100 % se 
shoduje, že platové ohodnocení je naprosto minimální a není dostatečné (pouze jeden 
z respondentů uvedl, že si myslí, že je ohodnocení v pořádku).

Vzhledem k tomu, že většina respondentů jsou fyzické osoby a nikoho nezaměstnávají, 
i obraty jsou velmi nízké. Jediný subjekt, který značně převyšuje průměrné obraty za 
poslední tři roky, je jedna obecně prospěšná společnost, jejíž obrat ročně převyšuje
2 miliony korun.

3.5.4  Potřeby v začátku činnosti

Graf 2.11  Potřeby v začátku podnikání
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Co jste nejvíce potřebovali v začátcích?
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3.6  FINANCOVÁNÍ

Graf 2.12  Obraty v mil. Kč ročně
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30



Jak je vidět z grafu výše, polovina respondentů uvádí roční obrat do 200 tisíc Kč. Obraty 
v odvětví řemesel nejsou opravdu vysoké, o čemž se lze přesvědčit v detailním grafu 
(Graf 2.13). Zde je dobře patrný rozsah obratu u subjektů, které se nachází v první kate- 
gorii do 0,2 mil. Kč ročně.
Nejvíce se u těchto subjektů obrat pohybuje od 80 000 – 100 000 Kč ročně.

Vzhledem k malému objemu financí si naprostá většina subjektů spravuje své podnikání 
a účetnictví sama, někteří využívají pomoci rodinných příslušníků či svých účetních 
(pouze pět respondentů). Úroveň správy finančních toků je s ohledem na obraty firem 
základní. Je otázkou, zda by zvýšení finanční gramotnosti nemohlo pozitivně ovlivnit
i firemní růst a prosperitu subjektů. 
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13%

7%
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7%

7%

20%

BEZ
FINANČNÍHO 

ŘÍZENÍ
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Graf 2.13  Subjekty s obratem do 200 tis. Kč ročně
Zdroj: kvalitativní mapování, n=15

Graf 2.14  Úroveň finančních dovedností
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Jste schopni finančně řídit své podnikání? 
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Vzhledem k podfinancování tohoto odvětví a k charakteru zájmu veřejného sektoru
o udržení lidových tradic jako součástí naší identity se nabízí otázka, zda a jak je toto 
odvětví finančně podporováno veřejnými institucemi a správou. Z těchto důvodů byly 
zmapovány základní grantové programy a možnosti pro řemeslníky, a to jak na lokální, 
tak na státní úrovni. Přehled všech základních programů je uveden níže.

VÝBĚR ZÁKLADNÍCH DOTACÍ, ZAMĚŘUJÍCÍCH SE NA OBLAST TRADIČNÍCH ŘEMESEL

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

MINISTERSTVO KULTURY ČR5 – vypisuje každoročně programy podpory tradiční lidové 
kultury a regionálních kulturních tradic. Dále se podporou živnostníků zabývá např. 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ

ZLÍNSKÝ KRAJ – Podporu tradic a lidových řemesel zastřešuje dotační program Zlín-
ského kraje.6

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (dále MAS) – Národní síť Místních akčních skupin České repu-
bliky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní 
akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER 
ve prospěch venkova na území České republiky. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také 
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.7

NADACE SYNOT – Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti - kultura - sport) je první a jedinou na-
dací svého druhu ve Zlínském kraji. Nadace vyhlašuje každoročně kulturní grant s uzávěr- 
kou v říjnu. O finanční podporu mohou žádat jak organizace, tak jednotlivci, například 
Region Slovácko získává každoroční příspěvek na projekt Tradiční výrobek Slovácka.

PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – Regionální rozvojová agentura Východní 
Moravy vyhlašuje výzvy pro čerpání z Fondů mikroprojektů přeshraniční spolupráce 
v rámci Evropské územní spolupráce. V poslední výzvě bylo pro projekty alokováno 
500.000,- EUR. Cílem podpory Fondu je jednak vytváření přeshraniční integrace
a posílení dlouhodobých forem spolupráce, stejně tak jako vytváření a posilování kon-
taktů, trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur. Minulé 
zkušenosti ukázaly, že Fond mikroprojektů je účinným mechanismem k podpoře akcí 
malého rozsahu a umožňuje využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale 
z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů 
mezi partnery z obou částí hranice. Momentálně nejsou žádné aktuální výzvy a čeká se 
na spuštění výzev nového programovacího období.

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ

UHERSKÝ BROD – Dotační program města Uherský Brod na podporu kultury a kulturních 
akcí v Uherském Brodě, jejž vypisuje Odbor školství, kultury a sportu8. 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – každoroční výzvy k žádostem o podporu z Fondu kultury města 
Uherské Hradiště9.

DOTACE
V ŘEMESLECH
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5 / Informace k výzvám pro rok 2016 k dispozici na Informace pro dotace na rok 2016 dostupné na  http://www.
mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotac-
nich-rizeni-na-rok-2016-263945/
6 / Informace k výzvě pro rok 2015 k dispozici na webu: http://www.kr-zlinsky.cz/vyhlaseni-programu-pro-poskytnu-
ti-financni-podpory-aktuality-10304.html
7 / Více na www.nsmascr.cz
8 / Informace k výzvě k dispozici na webu: http://www.ub.cz/public/docs/24/c32512ff-af34-4f7f-b82e-40414808bfc0.
pdf , http://www.ub.cz/public/docs/24/a0b5f597-a8fb-4abd-89ad-29e86ae69659.pdf
9 / Informace k výzvě k dispozici na webu: https://www.mesto-uh.cz/Articles/25546-502-Pravidla+-+Fond+kultury.
aspx , https://www.mesto-uh.cz/Articles/10909-2-Podpora+rozvoje+kultury+v+roce+2015.aspx



ŠPATNĚ
NASTAVENÝ 

ÚČEL
A PODMÍNKY 

DOTACÍ

POTŘEBA 
FUNDRAISIN-

GOVÉHO 
SPECIALISTY

Vyjádření Města Uherské Hradiště ohledně městské grantové politiky: „Město granty 
pro řemeslníky nemá, ale oceňuje řemeslníky městskou Cenou Vladimíra Boučka za 
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kde je při udělení, kromě jiného, předána 
jednorázová částka 10.000,- Kč.”10

Většina řemeslníků není zvyklá pracovat s dotacemi či granty. Svědčí o tom i Graf 2.15, 
který uvádí, že 53 % neví o možnostech dotačních titulů pro rozvoj podnikání či jeho 
provozování. Pouhých 10 % z nich využilo dotací a čerpá z nich finance. 

Co se týká hodnocení nastavení grantové politiky, minimum respondentů uvádí, že je 
systém dobře nastavený. Většina z respondentů nedokázala odpovědět, protože nemě-
la žádnou zkušenost s žádostmi o granty. Jeden z respondentů má výslovně špatnou 
zkušenost ve spojitosti s doporučením jedné místní akční skupiny (MAS).
Ohledně smysluplnosti a významu grantů v oblasti řemesel většina respondentů tuto 
otázku nedokáže posoudit, neví a nemá zkušenosti. Ti, co mají zkušenosti a granty vy-
užívají, potvrzují, že veřejná podpora smysl má. Respondenti však dodávají, že je pro 
ně rozhodující i účel dotací, který je v současném systému velmi nevyhovující. Často 
dotace přispívají na propagační materiály či publikace, ovšem není možné žádat na 
strojové vybavení, materiál či provoz, což by většina řemeslníků uvítala mnohem více.

90 % respondentů nedokáže posoudit náročnost administrativy spojené s dotacemi
a granty. Ti, co je využívají, zároveň uvádí, že je nezpracovávají sami (viz.Graf 2.16).

Lze konstatovat, že povědomí o možnostech využívání grantů a dotací je velmi malé.   
Nikdo neznal například možnost dotací Ministerstva kultury ČR pro tradiční řemesla.

Dotační systém je ale zároveň pro řemeslníky nevhodně nastaven, a to především z hle- 
diska možností užití dotace. V momentě, kdy by bylo možné čerpat finance na začátku 
projektu a bylo by možné z příspěvků hradit pracovní nástroje, technologie, vzdělávání 
a případně i výpomoc, byl by o využívání dotačních titulů zřejmě i větší zájem. Nutné 
je však podotknout, že pouze minimum respondentů by bylo schopno řešit celý proces 
žádosti o příspěvek vlastními silami. Proto je třeba více propojit žadatele a místní akční 
skupiny nebo specialistu na fundraising, kteří by mohli nabídnout řemeslníkům pomoc-
nou ruku.
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10 / J.Bičan,L.Hradilová: Útvar městského architekta, Městský úřad Uherské Hradiště,24. 8. 2015, mailová komunikace 
v archivu autorů studie

Graf 2.15  Existence dotačního systému
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Existují pro vás grantové možnosti?

53%

27% 10%

7%

3%



Většina z řemeslníků používá trio hlavních distribučních kanálů, kterými jsou: jarmarky, 
internet (webové stránky TVS či vlastní) a zakázková výroba, která je prováděna buď 
osobně či telefonicky. 97 % řemeslníků se o distribuci svých produktů stará samo.

DISTRIBUCE 
NEJČASTĚJI:
1. JARMARKY   
     A TRHY
2. INTERNET
3. ZAKÁZKOVÁ  
     VÝROBA
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AGraf 2.16  Náročnost administrativy s dotacemi

Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Není administrativa spojená s dotací náročná?

90%

10%

3.7  DISTRIBUCE

Graf 2.17  Přístup k distribučním kanálům
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Máte dostatečný přístup k distribučním
kanálům, které jsou nezbytné pro vaši práci?

32%

32%

21%

3%

4%

3%

5%



VYSOKÉ 
POPLATKY

ZA STÁNKY

CHYBĚJÍCÍ
FINANCE JAK U 

ŘEMESLNÍKŮ, 
TAK 

ORGANIZÁTORŮ
TRHŮ

V současné době se pravidelně pořádají různé jarmarky a trhy, které jsou prodejní a díky 
nimž se řemeslníci zároveň mohou i zviditelnit. Platí pravidlo, že se na jarmarku vždy 
musí prezentovat sami řemeslníci a propagaci za ně nikdo neudělá. 

Zkušenosti s organizátory trhů jsou různé. Někteří z řad řemeslníků si akce chválí
(67 %), zhruba 7 % však s nimi nemá dobré zkušenosti.  
Špatná zkušenost pramení hlavně z vysokých poplatků za účast na akci a paušalizaci 
nákladů za jednotlivé typy výrobků (např.: prodejce kraslic bude mít zcela jiný obrat než 
prodejce keramiky, ale za místo na jarmarku zaplatí stejně). Pro držitele ocenění „nositel 
tradice“ mají některé z jarmarků zvýhodněné podmínky, stejně tak pro držitele ocenění 
Vladimíra Boučka. Dalším negativem, spojeným opět s náklady prodejců za účast na 
jarmarku, je praxe hradit poplatek za každý den, kdy jarmark probíhá. Tím pádem se
v některých konkrétních případech jedná o příliš vysoké sumy (například vánoční trhy).

Mezi respondenty na skupinové diskuzi byl zároveň i člověk, který jeden z jarmarků 
pořádá, a umožnil pohled z druhé strany. Zmínil, že snahou je připravit trh výjimečný, 
tak aby měl vysokou návštěvnost a tržby. Proto se organizátoři snaží pořádat i různé 
předvádění řemesel či dílničky.  Pořadatel si v souvislosti s tímto faktem postěžoval, 
že ze strany řemeslníků je mizivý zájem stát se součástí takového programu a pokud 
organizátoři někoho takového seženou, dá si často vysoké požadavky na finanční od-
měnu. Řemeslníci k tomuto argumentu oponovali, že účastí na dílně či předváděním 
řemesla přichází jak o možnou tržbu, tak i o know-how. Z diskuze vyplynulo, že chybí 
finance na obou stranách – jak odměny řemeslníkům, tak příjmy organizátorů.
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A Graf 2.18  Starost o distribuci

Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Staráte se o svou distribuci sám/sama
nebo vám v tom někdo pomáhá?

97%

3%

Graf 2.19  Vztahy mezi řemeslníky a organizátory
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Jaké jsou vztahy mezi řemeslníky a organizátory trhů?

67%

6%

7%

20%



67 % řemeslníků uvádí, že kromě prodeje na jarmarcích existuje místní obchodní síť, 
která může distribuovat jejich produkty. Upřesňují však, že se jedná opět pouze o čin-
nost Slováckého muzea či Tradičního výrobku Slovácka. Ani jednu z těchto organizací 
však nelze považovat za klasickou obchodní síť. Někteří, i když minimálně, uvádí i další 
kamenné obchody, kde prodávají svoje výrobky. Řemeslníci také zmiňovali v minulosti 
fungující dealery, kteří přeprodávali řemeslné výrobky, ale provize byla na úkor výdělku 
příliš vysoká.

Obecně kladou respondenti důraz na vznik většího množství kamenných obchodů či 
regionálních prodejen, které ovšem nebudou fungovat na bázi komisního prodeje, 
ale budou si výrobky odkupovat. Absence obchodní sítě, která by nabízela řemeslné 
výrobky nejen v regionu Uherské Hradiště, ale například i v dalších regionech a krajích, 
je pro většinu řemeslníků ožehavým tématem. Současné možnosti pro nabídku zboží 
v obchodech jsou totiž spíše minimální a jsou ve většině případů založeny právě na 
komisním prodeji (např. obchod TVS), který je pro obchodníky mnohem výhodnější
z hlediska cash flow. Právě to však vnímají samotní tvůrci jako problematické, jelikož mají
v oběhu mnoho zboží, které nemají předem zaplaceno a zároveň ho nemohou ani prodat.

Obecně lze říci, že řemeslníci jsou většinou zvyklí dělat si všechno sami, tak jak to 
umí. Proto ani manažerské či marketingové znalosti nelze označit jako nezbytné a sami 
řemeslníci svoji úroveň v těchto oborech neumí ohodnotit.  Přesto se však najdou tací, 
kteří své znalosti hodnotí spíše jako nedostatečné.

To se týká také podnikatelských i marketingových dovedností. Možná právě neexistující 
potřeba a poptávka po marketingových a obchodních dovednostech je důvodem ne-
schopnosti ohodnotit své znalosti na tomto poli, viz. Graf 2.21, Graf 2.22. Bohužel jen 
minimum respondentů dokázalo přesně číselně vyjádřit a ohodnotit svoje dovednos-
ti, proto se explikace prováděla poměrně složitě a slovní vyjádření nahrazovalo jasná 
číselná hodnocení. Z uvedeného nevyplývá, že marketingové a podnikatelské doved-
nosti pro řemeslníky nejsou důležité, většina řemeslníků pouze o jejich potřebě neví
a při své práci a ve svých plánech o nich proto neuvažuje.

NEEXISTUJE 
KLASICKÁ 
OBCHODNÍ 
SÍŤ BEZ 
KOMISNÍHO 
PRODEJE
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Graf 2.20  Existence místní obchodní sítě
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Existuje místní obchodní síť, která prodává místní design?
Například galerie, burzy, pouliční trhy, prodejní výstavy?

67%

23%

10%

3.8  MARKETING A OBCHODNÍ DOVEDNOSTI



PROJEKT 
A ZNAČKA 
TRADIČNÍ 
VÝROBEK 

SLOVÁCKA

Na propagaci řemesel a řemeslníků jako celku se v regionu Uherské Hradiště podílí také 
Slovácké muzeum a Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Stěžejním 
projektem je v tomto ohledu projekt Tradiční výrobek Slovácka, který začal v roce 2008, 
veden organizací Region Slovácko. 

Hlavní náplní je prezentace regionu prostřednictvím využití jeho specifik, podpora 
tradičních výrobků a výrobců. V souvislosti s projektem byla zavedena značka „Tradiční 
výrobek Slovácka“ - tato značka zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na vy-
mezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě. Právo k využití značky je udělováno 
výrobcům na dva roky na základě posouzení odborné komise. Nositeli značky je
v současné době 61 výrobců a jejich řady se budou i nadále rozšiřovat11.
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A Graf 2.21  Úroveň obchodních dovedností

Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Co si představíte pod manažerskými obchodními dovednostmi? Jste spokojeni s těmi svými?
Škála 1 - 10 (1 naprosto nespokojený, 10 maximálně spokojený).

Graf 2.22  Úroveň marketingových dovedností
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Jaké máte znalosti z marketingu? Jste spokojeni s těmi svými?
Škála 1 - 10 (1 naprosto nespokojený, 10 maximálně spokojený).
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11 / Informace k 22. 9. 2015 dostupné na http://tradicnivyrobek.cz/doc/2/



Skrze projekt je nabízen také prodej výrobků, jak v kamenném obchodě na informačním 
centru v Uherském Hradišti, tak v internetovém obchodě. Portál projektu nabízí kromě 
databáze výrobců seznam jarmarků v Uherském Hradišti a vybízí další prodejce k zájmu 
o výrobky ze Slovácka.   

Slovácké muzeum se v oblasti marketingu podílí jednak na projektu Tradiční výrobek 
Slovácka, ale také vlastním prodejem v budově muzea. Muzeum také zveřejňuje na 
svých stránkách profily řemeslníků oceněných cenou Vladimíra Boučka12 a cenou Zlín-
ského kraje Mistr tradiční rukodělné výroby13. Bohužel tyto přehledy řemeslníků jsou 
poměrně hluboko ve struktuře webových stránek a není jim věnován samostatný web 
(jako například v případě tradiční kultury, kdy vznikla samostatná doména a interaktivní 
mapa14 prezentující lidovou hudbu, tanec a oděv nebo projekt Jihočeského muzea, viz 
kapitola Příklady dobré praxe).

Většina respondentů využívá značky Tradiční výrobek Slovácka ke své propagaci na štítech 
domů nebo na jarmarcích a uvádí, že činnost Regionu Slovácka je v tomto ohledu funkční.

Na území Zlínského kraje vzniklo v posledních letech dalších několik destinačních 
značek: Tradice Bílých Karpat, Perla Zlínska15, Pravé Valašské a také značky, jejichž 
výrobci sice nemají sídlo na území Zlínského kraje, ale působí zde: Beskydy originální 
produkt a Haná regionální produkt. Tyto další značky poměrně znepřehledňují nabídku 
pro zájemce a návštěvníky.

V dalších kreativních odvětvích působí 17 % řemeslníků. Působením se v tomto případě 
rozumí činnost, za kterou jsou respondenti finančně odměněni. U 17 % respondentů, kteří 
odpověděli kladně, jde hlavně o působení ve výtvarném umění, architektuře a designu.

 

SLOVÁCKÉ 
MUZEUM

CENA 
VLADIMÍRA 
BOUČKA

DESTINAČNÍ 
ZNAČKY
VE ZLÍNSKÉM 
KRAJI
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12 / Dostupné na http://www.slovackemuzeum.cz/doc/592/ 
13 / Mimo značku Tradičního výrobku Slovácka funguje ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby“, keré uděluje 
Slovácké muzeum. Nositel titulu získá právo užívat zdarma na výrobku a propagačních materiálech označení (ochran- 
nou známku). V pravidlech schválených krajskou radou je také vymezeno, na jaké materiály a techniky se tradiční 
rukodělná výroba vztahuje. Je to například černá či glazovaná hrnčina, fajánse, kamnářství, foukané a tvarované sklo 
a malba na sklo, různé textilní techniky jako třeba tkaní na destičkách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů, 
výrobky z proutí, slámy, anebo výroba kostěných, perleťových či rohovinových knoflíků. Informace dostupné na http://
www.slovackemuzeum.cz/doc/711/ 
14 / Dostupné na http://www.folklornamapa.sk/ 
15 / Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským kraje připravila soutěž o nejlepší regionální výrobky, které nesou 
označení “Perla Zlínska”. Značka se tak regionálně podobá “Klasa” produktům.

3.9  PŮSOBENÍ V DALŠÍCH ODVĚTVÍCH
A SPOLUPRÁCE

Graf 2.23  Činnost v dalších oborech KKP
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Působíte i v dalších kulturních a kreativních odvětvích? 
Působením máme na mysli činnost, za kterou jste finančně odměněn/a.

17%

83%



V naprosté většině případů tak subjekty ani nejsou činné ve vedlejším odvětví, nebo to 
nezmínily.

Oblast řemesel působí poměrně uzavřeně z pohledu spolupráce. 67 % subjektů uvádí, 
že s dalšími subjekty z kreativních odvětví nespolupracuje. Pokud respondenti spo-
lupráci potvrdili, šlo zejména o oblast výtvarného umění, designu a architektury. 63 % 
subjektů se nevyjadřuje k otázce hodnocení možností ke spolupráci, 30 % subjektů ale 
uvádí, že spolupráce dostatečná je.

50 % respondentů uvádí, že spolupracuje s dalšími řemeslníky. Nejčastěji jde o spo-
lupráci s kováři, sochaři, keramiky, košíkáři či řezbáři. Řemeslná specializace je ve 
většině případů soběstačná a nevyžaduje další vstupní faktory z oboru (Graf 2.25). Je- 
dinou oblastí, kde je spolupráce v rámci odvětví nosná a potřebná, je šití krojů, kde jsou 
potřebné specializované profese na tvorbu krojových součástí (výšivek, obuvi apod.).
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Graf 2.25  Spolupráce s dalšími řemeslníky
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Spolupracujete s ostatními zástupci řemesel ze svého či jiného kraje?

Graf 2.24  Spolupráce s dalším odvětvím KKP na základě poptávání služeb
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Spolupracujete se subjekty z jiných kulturních a kreativních odvětví, než je vaše hlavní odvětví? 
Spoluprací se rozumí poptávání služeb pro vaši činnost (s finančním i bez finančního ohodnocení).

30%

67%

3%

50%

43%

7%



Na otázku ohledně existence centra, které by sdružovalo řemeslníky v regionu, všichni 
odpovídali, že takové v regionu není. Na čem se řemeslníci shodli, byla funkce Tradičního 
výrobku Slovácka a Slováckého muzea jakožto jediných, kteří akce pro řemeslníky 
spravují a starají se o jejich vývoj. Často u této kapitoly vzpomínali respondenti na fun-
gování ÚLUVu, který svým způsobem držel záštitu nad oborem, ulehčoval řemeslníkům 
přístup k materiálu a také je vyučoval. A právě činnost těchto dvou organizací jako by 
alespoň částečně naplňovala agendu ÚLUVu. Většina z důležitých činností ÚLUVu však 
zůstala dosud nenahrazena v celé České republice (zajištění odbytu, export do zahra- 
ničí, udržování živého řemesla aj.). Ve více než v polovině případů byla přiřazena role 
„networkingového partnera“ Tradičnímu výrobku Slovácka.

Podle 50 % respondentů je v regionu dostatečná možnost ke spolupráci s dalšími
subjekty odvětví řemesel.

NEEXISTUJE 
CENTRUM PRO 
ŘEMESLNÍKY
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Graf 2.26  Akce pro řemeslníky
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Existuje v regionu Uherské Hradiště nějaké „řemeslné centrum“, kde by se řemeslníci
scházeli s ostatními, organizovali setkání, trhy a další aktivity?

Graf 2.27  Možnost spolupráce
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Máte v rámci svého oboru v regionu Uherské Hradiště / Uherský Brod
dostatečnou možnost ke spolupráci?

3.10  PARTNEŘI A KOLEGOVÉ

17%

66%

3%
2%

2%

10%

27%

50%

23%



MALÁ
PODPORA ZE 

STRANY MĚSTA
A KRAJE

K otázce členství ve spolcích a asociacích se většina respondentů vyjádřila kladně. Mezi tako- 
ové organizace patří zejména Tradiční výrobek Slovácka, který uváděla naprostá většina re-
spondentů. Otázkou je však chápání „asociace“ mezi respondenty. Tradiční výrobek Slovácka 
totiž může být chápán jako částečně zaštiťující organizace, ale ne vyloženě asociace. Mezi 
další zmíněné asociace patřila například Unie výtvarných umělců či sdružení řezbářů či kovářů. 

Nevýhodou některých těchto sdružení je například roční poplatek. Naopak velmi pozi-
tivně respondenti na “spolcích” vnímají možnost networkingu a kontaktu s lidmi z od-
větví, ovšem u toho funkce spolků a asociací bohužel končí. Respondenti zmínili, že by 
uvítali například možnosti dalšího vzdělávání či budování dobrého jména pro jejich obor.

Očekávání větší podpory města a kraje zaznívalo často z úst všech řemeslníků. Mnoho
z nich postrádá pomoc a funkci, kterou plnil ÚLUV, a hledají tuto pomoc u města. Částečně 
jim tyto potřeby plní činnost Tradičního výrobku Slovácka a Slováckého muzea. Celých 
56 % však uvádí, že se jim podpory od města a kraje nedostává.

Většina respondentů spolupracuje s veřejnou správou (město, kraj či školství), a to nej- 
častěji prostřednictvím ukázkových hodin/přednášek pro ZŠ. Mezi respondenty se však 
našli i tací, kteří spolupracovali s krajem na tvorbě reklamních předmětů apod.
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Graf 2.28  Členství ve spolcích
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Jste členem nějaké asociace, spolku?

Graf 2.29  Podpora města, kraje
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Podporuje město
nebo kraj váš obor?

3.11  INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA - REGIONÁLNÍ

70%

27%

3%

34%

19%

22%

9%

16%



Na otázku o potenciálu spolupráce s městem, krajem či institucemi, které jsou jimi 
zřizovány (např. se školami), 43 % respondentů odpovídá kladně, tedy že spatřují ve 
spolupráci potenciál. Možnou spolupráci viděli respondenti hlavně v kontextu vyšší 
propagace řemesla a větší péče o řemeslníky v regionu. Oproti tomu celých 33 % re-
spondentů ve spolupráci s městem či krajem nevidí žádný mimořádný potenciál.

PŘEVAŽUJE 
SPOLUPRÁCE 
SE ŠKOLAM
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AGraf 2.30  Spolupráce s městem, krajem, školami

Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Spolupracujete v některém ze svých projektů s městem, 
krajem či jimi financovanými institucemi?

83%

17%

Graf 2.31  Potenciál spolupráce
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Vidíte ve spolupráci s městem či krajem potenciál
pro rozvoj vašeho odvětví? V čem přesně?

44%

33%

23%



Jak ukazuje Graf 2.32, 83 % dotazovaných si myslí, že jejich produkty mají kvalitativně 
na to, ucházet se o místo na mezinárodním trhu.

Více jak polovina respondentů uvádí, že neudržuje kontakt se zahraničím. Pokud takový 
kontakt udržují nebo v minulosti měli, jde zejména o Slovensko. Dále byla zmíněna také 
spolupráce s Německem a USA.
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Graf 2.32  Potenciál pro mezinárodní úroveň
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Myslíte si, že je u vašich výrobků potenciál,
aby pronikly na celonárodní či mezinárodní úroveň?

Graf 2.33  Kontakt se zahraničím
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Do jaké míry mají subjekty řemesel kontakt se zahraničím?
Exportují svá díla, výrobky nebo služby? Do kterých zemí?

3.12  INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA – ZAHRANIČÍ

83%

17%

33%

67%



70 % subjektů uvedlo, že má zkušenosti s exportem zboží do zahraničí, jak je vidět 
na grafu níže (Graf 2.34). Mnoho z nich však uvádí, že exportuje své výrobky přes své 
známé či přes krajanské spolky. Nejčastěji bylo jmenováno Slovensko a USA. Nejde však 
o spolupráci či export s velkým objemem.
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Graf 2.34  Zkušenosti s exportem
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Exportujete své zboží nebo služby do zahraničí?
Dováží se Vaše výrobky na zahraniční trhy?

70%

30%

Graf 2.35  Spolupracující země
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Se kterými zeměmi spolupracujete?

16%
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1%17%

3%

4%

4%
1%
1%

6%

10%
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16 / http://www.supsuh.cz
17 / http://www.sosluhac.cz/

STŘEDNÍ 
ŠKOLY

Pro výchovu nových talentů existují v kraji především dvě střední školy, Střední umělecko- 
průmyslová škola Uherské Hradiště16 a Střední odborná škola Luhačovice17. Tyto dvě 
školy vyučují však jen některé řemeslné obory. Více jak 60 % respondentů se shoduje, 
že lze v regionu najít nevyškolené talenty, avšak upozorňují na nutnost píle a odhodlání 
při snaze začít se oborem živit. Jako hlavní problém v přípravě budoucí generace vidí 
činnost nedostatečně kvalifikovaných a zkušených kantorů na školách.

V dnešní době není problém literaturu k rozvoji oboru sehnat, a to buď v knihovnách 
Tradičního výrobku Slovácka či Slováckého muzea. Dalším vyhledávaným zdrojem jsou 
knihy dostupné přes internet. 
Respondenti však uvádí, že jsou knihy mnohdy velmi nákladné. 13 % respondentů 
uvádí, že literatura pro jejich obor není dostupná (viz. Graf 2.37). Inspiraci a postupy 
řemeslníci sbírají hlavně ze zkušenosti svých mistrů, od starší generace a také z okol-
ního světa, úplný přehled všech zdrojů je uveden níže (viz. Graf 2.38.)
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Graf 2.36  Nevyškolení talentovaní jedinci
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Lze v místě nalézt dosud nevyškolené talenty?
Existuje prostor, v němž by se
talentovaní jedinci mohli projevit?

Graf 2.37  Dostupnost literatury
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Nachází se zde knihovny se specializovanými
návrhářskými knihami a dalšími užitečnými
učebními materiály?

3.13  ROZVOJ ŘEMESLA A PŘÍPRAVA NOVÉ GENERACE

63%

10%
27%

63%

7%
17%

13%



Jak je uvedeno v grafu níže, řemeslné kurzy se buď neorganizují, nebo nemají 
přílišnou propagaci. Většina respondentů uvádí, že o žádných možnostech kurzů neví
a nenavštěvují je. Kdyby však měli takovou možnost, rádi by kurzy navštěvovali.
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AGraf 2.38  Zdroj znalostí

Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Máte kde či od koho čerpat nové znalosti?
Odkud získáváte nové informace o své profesi?

Graf 2.39  Řemeslné kurzy
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Navštěvujete nějaké kurzy nebo školení?
Jaká je situace vzdělávaní dospělých v oblasti řemesel/návrhářství?

20%

60%

10%

10%



Více jak polovina respondentů spolupracovala nebo spolupracuje se školami. Především 
jde o různé přednášky a workshopy. Více jak 60 % z nich se navíc věnuje soustavné 
přípravě budoucích generací a nových talentů. Jde buď o vzdělávání formou work-
shopů, kurzů a dílen, či přímo o individuální zaučování.
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Graf 2.40 Spolupráce se školami
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka:Spolupracovali jste s některou z  VŠ nebo výzkumných institucí?

Graf 2.41  Příprava nové generace 
Zdroj: kvalitativní mapování, n=30

Otázka: Zabýváte se přípravou mladé generace řemeslníků?
Jak? (kurzy, workshopy, učni…)?

54%

33%

13%

60%

40%
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Pro shrnutí stavu a možného vývoje v oblasti řemesel byla použita SWOT analýza. SWOT 
analýza zkoumá klíčové parametry oblasti a pomáhá určovat strategii, která může do 
budoucna oblast řemesel formovat.

SWOT analýza porovnává a analyzuje vnější a vnitřní prostředí v pozitivním a nega-
tivním smyslu. Sestává se ze čtyř parametrů: silných a slabých stránek vnitřního pros-
tředí, které lze vlastním úsilím měnit, a příležitostí a hrozeb prostředí vnějšího, jež ovliv- 
ňují v prvé řadě zainteresované strany a společenskoekonomické a politické trendy. 

Vyhodnocování SWOT analýzy má několik kroků. Prvním krokem je vždy výčet položek, 
který v tomto případě vyplynul z kvalitativní analýzy. Druhým krokem je ohodnocení
a prioritizace nejdůležitějších položek, které mohou v tomto případě být nosnými body 
pro volbu budoucích strategií rozvoje řemesel v regionu Uerské Hradiště. 

Běžně prioritizace bývá prováděna tzv. vážením SWOT analýzy, po kterém následuje 
výběr vhodné strategie. V tomto případě byla SWOT doplněna vážením jednotlivých 
bodů analýzy samotnými řemeslníky. Jejich názor byl pro tuto studii podstatný a bylo nut-
né zvolit takovou metodu, aby byl model uchopitelný i pro laiky. Proto bylo přistoupeno
k této variantě. Tři položky v každé podkapitole SWOT analýzy, kterým řemeslníci 
přiřadili nejvyšší prioritu, jsou v následující tabulce barevně označeny.
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ŘEMESLNÍCI
1. láska k řemeslu (osobní vztah) 
2. samostatnost řemeslníků při produkci
(bez dalších vstupů) 
3. zkušenosti (výrobní, know how)

REGION UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. instituce v regionu - Slovácké muzeum,
UMPRUM
2. Slovácko ve srovnání s ostatními regiony ČR 
řemeslně živé
3. za většinu odvětví řemesel existuje 
zástupce v regionu Uherské Hradiště 
4. široká základna některých řemesel –
– např. keramici
5. definování řemesel a oceňování řemeslníků 
není omezováno geograficky (např. hranicemi 
města)  

MARKETING A OBCHOD
1. vlastní prostory 
2. existence projektu Tradiční výrobek Slovácka
3. zavedené jarmarky – lokální

1. trend ve společnosti  - návrat k tradicím
a řemeslným výrobkům
2. Tradiční výrobek Slovácka /Region Slovácko
3. zvyšující se poptávka po kvalitních
řemeslných výrobcích – trend lokálnosti
4. jarmarky – Morava, ČR, blízké zahraničí
5. asistence institucí při grantech a dotacích
6. zájem zahraničního trhu – potenciál exportu
7. potenciál pro rozvoj trhu u některých řemesel 
– kraslice, pečivo-perníčky, košíky, pletařské výr., 
(mimo kroje)
8. partnerská města – spolupráce měst
9. Slovensko – odbyt 
10. Slovensko – přenos dobrých zkušeností

1. registrační pokladny
2. nezájem trhu o kvalitní řemeslné výrobky 
(cena, špatná distribuce, neznalost řemesel)
3. instituce nedostatečně plní svou roli
podpory řemesel - Ministerstvo kultury ČR, 
NÚLK
4. zahraniční nabídka - asijský, polský trh

MARKETING A OBCHOD
1. malá propagace řemeslníků ze strany města/
kraje
2. chybějící obchodní síť 
3. velmi specifický materiál a jeho dostupnost
4. chybějící kvalitní marketing výrobců – špatná 
self-promotion
5. malé povědomí laické i odborné veřejnosti
o regionální značce – Tradiční výrobek, cena VB
6. nízký kontakt se zahraničím
7. neschopnost reagovat na velké objednávky 
– – velký rozsah zahraničního trhu (vs. zakázková 
výroba)

VEŘEJNÁ SPRÁVA
1. malá spolupráce města/kraje s odvětvím
řemesel

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA
1. nezájem nové mladé generace
(učení se řemeslu, užívání řem. výrobků)
2. chybějící možnosti vzdělávání pro
řemeslníky (návaznost na ÚLUV) 
3. systém výuky není v košíkářství a šití 
lidového oděvu
4. systém výuky – existují školy, ale vyučují 
nekvalifikovaní lektoři (dřevo, keramika..)

FINANCOVÁNÍ A ROZVOJ
1. nemotivující finanční ohodnocení
2. vymírání řemesel
3. snižující se kvalita (tlak od spotřebitelů)
4. často pouze hobby
5. nefunkční asociace

S I L N É  S T R Á N K Y

P Ř Í L E Ž I T O S T I

S L A B É  S T R Á N K Y

H R O Z B Y



Mezi vnitřní potenciál řemesel patří hlavně láska k řemeslu, samostatnost řemeslníků
a silné instituce jako je například Slovácké muzeum, Region Slovácka. Naopak malá 
propagace řemeslníků na úrovni města a kraje, chybějící obchodní síť, dostupnost
specifického materiálu, nezájem mladé generace a nízké finanční ohodnocení utváří 
slabé stránky řemesel.

Návrat k tradičním postupům a kvalitní výrobě ve společnosti může sehrát důležitou 
roli v rozvoji řemesel, stejně tak jako existence Regionu Slovácka a jarmarků. Největšími 
hrozbami řemesel je levnější zahraniční (především asijská a polská) nabídka výrobků, 
nezájem trhu a v budoucnu chystané registrační pokladny. 

Kvantitativní analýzou jsme odpověděli na otázku Jaký je stav odvětví řemesel v regionu 
Uherské Hradiště, v kvalitativní jsme se zabývali tím Jaké jsou potřeby řemeslníků v re-
gionu Uherské Hradiště a jaké jsou vztahy tzv. výrobního-produkčního řetězce v oblasti 
řemesel v Uherské Hradiště. Shrnutí poznatků je viditelné ve SWOT analýze a popsáno
v celkových závěrech této práce.
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ZRUŠENÍ ÚLUV

SOUKROMÉ 
OBCHODNÍ 

PROJEKTY

VEŘEJNÉ
INSTITUCE

A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE

ÚĽUV

Podpora řemeslníků a tradičních řemesel v České republice prudce poklesla s koncem 
provozu Ústředí lidové umělecké výroby (dále jen ÚLUV). Do současné doby nevznikla 
náhradní opora ani ze strany veřejné správy, ani neziskových organizací do takové míry, 
aby řemesla byla soběstačná a celkově zastřešena tak, aby mohla rozvíjet svůj potenciál.

V následujících řádcích jsou uvedeny fungující příklady z praxe, nejedná se však
o případové studie stavu řemesel ve vybraných zemích19. Výběr zemí byl orientován 
dle možnosti přenosu zkušeností (Slovensko, Rakousko) a také dostupností informací 
pro tyto prvotní rešerše (Irsko, Velká Británie). Další kroky výzkumu přístupu k řemeslům
v dalších zemích lze vyvinout směrem k městům, která jsou zařazena do sítě UNESCO’s 
Creative City. K roku 2015 se zde nachází města z Číny, Japonska, Jižní Korey, USA nebo 
také z Afriky a Jižní Ameriky.
 

V Česku, kromě Slováckého muzea a Regionu Slovácko, existuje několik dobře fun-
gujících regionálních iniciativ, projektů a podnikatelských záměrů, které se věnují 
řemeslům. 

Na propagaci a dokumentaci se zaměřují projekty oblastních muzeí, např. Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích zřídilo veřejnou databázi řemeslníků s názvem Ji-
hočeská řemesla sídlící v Jihočeském kraji, kterou je možno online doplňovat20. Da-
tabáze umožňuje vyhledávání, k dispozici jsou fotografie či videa, případně kontaktní 
údaje. Portál neumožňuje prodej výrobků. 

Jedním z příkladů soukromých obchodních projektů je síť prodejen s názvem Dům 
českých řemesel21, založená již v roce 1993 (čili v době rozpadu ÚLUV). Prodej je 
nabízen v kamenných obchodech i přes e-shop. Vlastnící společnosti v 90. letech
20. století navazovali na loutkářskou tvorbu a navrhovali vlastní moderní podobu mario-
net. Postupně rozšířili prodej i na ostatní druhy zboží. Obchodu a distribuci se také věnu-
je LUTA, prodejna lidových a uměleckých výrobků zpracovaných tradičním způsobem
v Brně22, na základě živnosti je provozována od roku 1992.  

Kromě Národního ústavu lidové kultury se řemeslům na národní úrovni věnují re-
gionální muzea, lokální neziskové organizace, místní akční skupiny, chráněné dílny
a charity.  Konají se výstavy, kurzy pro děti a jiné aktivity, které však zůstávají nepropo-
jeny mezi sebou navzájem a zároveň nepokrývají potřeby řemeslníků.

Na Slovensku je řemeslům věnována větší pozornost než v Česku. Největším rozdílem 
je existence ÚĽUVu, který zde dodnes pokračuje, i když v pozměněné činnosti23. 
Původní výrobní, produkční a distribuční úlohy slovenského ÚĽUVu se proměnily do 
aktivit vzdělávacích, osvětových, muzeálních a kulturních.  V 90. letech se uvolnil trh
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19 / Tyto je možné najít na stránkách NÚLK v rámci Evropské federace řemesel, ve které se Česká republika nenachází 
http://www.lidovaremesla.cz/
20 / Dostupné na http://www.jihoceskaremesla.cz/ 
21 / Dostupné na http://www.dumceskychremesel.cz/cz/o-nas/
22 / Dostupné na http://www.luta.cz/o-firme 
23 / Detailní informace o činnosti ÚĽUV SK dostupné zde http://www.uluv.sk/

5.1.1  Česká republika

5.1.2  Slovenská republika



a tím se změnil způsob odbytu výrobků, který dříve ÚĽUV zajišťoval pro celou řadu 
řemeslníků.

Od roku 2013 se drobný odbyt v regionech začal řešit přes spolupráci s neziskovými 
organizacemi, vznikla také koncepce odbytu. ÚĽUV má tři regionální řemeslná cen-
tra – Bratislava, Banská Bystrica a v listopadu roku 2015 bude otevřeno nové centrum
v Košicích. ÚĽUV vyvíjí velké množství aktivit a podpor řemeslníků. Disponuje od-
bornými konzultanty, kteří řemeslníkům radí při výběru materiálů, motivů, dělají rešerše. 
Zároveň mapují terén a vytvářejí databáze aktivních řemeslníků a výrobků. ÚĽUV má 
také vlastní výtvarnou komisi na posuzování kvality dle kritérií míry tradičnosti. Velmi 
důležitým rozdílem je přidělování značky ÚĽUV konkrétním výrobkům, ne výrobcům, 
jako je to například v případě Regionu Slovácko. Jeden řemeslník může totiž vyrábět 
tradiční i netradiční výrobky.

ÚĽUV se zaměřuje na servis řemeslníkům, i když obnova automatického odkupu výrob-
ků již není možná, v současné době probíhá komisní prodej. Zajišťuje řadu dalších 
služeb: propagaci a marketing (fotografie, encyklopedie, databáze), poradenské služby, 
pedagogické školení, databázi kontaktů na poskytovatele materiálů.

Obzvláště důležitý je systém předcházení vymírání řemesel, který postupuje od doku-
mentace, přes publikování, vytvoření vzdělávacích sylabů a metodiky až po tvorbu kurzů.

ÚĽUV se angažuje ve spolupráci se zahraničím. Jednak aktivně vysílá řemeslníky, finan-
cuje jim cestovné a povolení prodávat (minimalizovat náklady na vývoz), a zároveň se 
kontaktuje se sobě podobnými organizacemi.

ÚĽUV realizuje dvě soutěže „Kruhy na vodě“ pro úroveň SŠ a VŠ a „Krajina řemesel“ do
15 let. Velmi oblíbené jsou letní příměstské tábory, během nichž se děti naučí některému 
z řemesel. Povědomí o řemesle rozšiřují také skrze časopis Řemeslo-umění-design24.

Činnost slovenského ÚĽUVu by měl být pro Českou republiku inspirací, co a jakým 
způsobem je možno zavést na podporu řemeslníků. Pro město Uherské Hradiště se 
může stát vzorem pro činnost v regionálním rozsahu.

Od roku 2009, kdy Rakousko ratifikovalo Konvenci UNESCO o ochraně nehmotného 
kulturního dědictví, Rakouská komise UNESCO je pověřena implementací Konvence
a sestavením Národního seznamu nehmotného kulturního dědictví v Rakousku. Ne-
hmotné kulturní dědictví, do kterého spadají také tradiční řemeslné techniky, se přenáší 
z generace na generaci a stále se obnovuje ve společenstvích a skupinách lidí, kterým 
poskytuje jejich identitu a zajišťuje kontinuitu jejich existence.

Projekt s názvem „Solnohradská cesta mistrů řemesel“25 (Meisterstrasse Salzkammergut)
byl v letech 2001 – 2009 financován z dotačního titulu EU Leader+. Jednalo se
o iniciativu revitalizace tradičních řemesel.

Cíle projektu:
/ podporovat kvalitu tradičních výrobků,
/ překonávat nevýhody tradiční řemeslné výroby,
/ zajišťovat efektivní marketing jednak jako součást cestovního ruchu zdůrazňováním  
   regionálního původu a identity výrobků, jednak propagací společné značky a distribucí  
   propagačních materiálů.

ŘEMESLNÁ 
CENTRA

KONZULTANTI 
A KOMISE

ZÁCHRANA 
ŘEMESEL

ZVYŠOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ

PROJEKT 
REVITALIZACE 
ŘEMESEL
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24 / http://www.uluv.sk/sk/web/casopis-rud/archiv/rok-2015/rud-032015/ 
25 / http://www.meisterstrasse.at/home/info; http://www.kulturdokumentation.org/akt_proj/Annex_1.pdf

5.1.3  Rakousko



ZASTŘEŠUJÍCÍ 
ORGANIZACE 

DESIGN & CRAFTS 
COUNCIL OF 

IRELAND

AGENTURA 
ENTERPRISE 

IRELAND

 
DESIGN, UMĚNÍ 

A ŘEMESLA

MAPOVÁNÍ
ŘEMESEL
V ANGLII

 

CRAFTS
COUNCIL

Projekt vycházel z předpokladu, že při dodržení uvedených cílů získají tradiční řemesla 
svoji ekonomickou hodnotu a podaří se vytvořit komerčně soběstačné sítě. Rozpočet 
byl 724 000 EUR, z toho 5 % z EU fondů; každý účastník přispěl 1 350 EUR/ročně, 
zúčastnilo se celkem 42 řemeslníků z 6 odvětví.

Díky své mimořádné úspěšnosti se projekt ve druhé polovině dekády rozšířil ze Sol-
nohradska do 8 dalších regionů a zúčastnilo se ho celkem 250 řemeslníků/partnerů.

Lze se domnívat, že obdobu projektu revitalizace tradičních řemesel by bylo možno ini-
ciovat na úrovni Zlínského kraje a v rámci přeshraniční spolupráce konzultovat postupy 
s rakouskými realizátory. 

Irsko považuje odvětví řemesel za dynamický sektor přispívající státní ekonomice. 
Odhadují, že se v tomto odvětví nachází 5700 pracujících lidí. Design & Crafts Council 
of Ireland je organizace podporující design a řemesla v Irsku, důležité je pro ně spojení 
těchto dvou odvětví a také dosažení komerční síly a růstu, kvalitního designu, inovací
a konkurenceschopnosti.

Poskytují služby pro designéry, řemeslníky, učitele, žáky, nákupčí, galeristy, prodejce, 
sběratele, také média a partnerské organizace. DCC spadá pod Odbor práce, podnikání 
a inovací (Department of Jobs, Enterprise and Innovation) agentury Enterprise Ireland. 
Enterprise Ireland je vládní organizace zodpovědná za rozvoj a růst irského hospodář- 
ství na světových trzích (relevance k českým agenturám CzechTrade a CzechInvest).
V současnosti má 2800 registrovaných klientů a 75 členů organizací.

Poskytují řadu služeb: podnikatelské mentorství, financování, vzdělávání, akce, síťování, 
průzkumy trhu, obchodní a marketingové workshopy, zvyšování potenciálu dostat se na 
nové trhy. Vyvíjí samostatnou kampaň26 na podporu prodeje řemeslných výrobků, or-
ganizují trhy a prodejní akce.

Vývoj nových produktů je zaměřen na současné řemeslo. Tvorba unikátních produktů
s vysokou kvalitou je prověřena mezinárodní porotou a prezentována jako „irské port-
folio řemesel“27 . V roce 2000 založili „Národní galerii řemesel“, kde se potkávají mezi- 
národní designéři, umělci a řemeslníci z různých disciplín.

Ve Velké Británii v roce 2012 provedl ministerský odbor Department for Business, 
Innovation and Skills Mapování tradičních řemesel v Anglii28. Ze studie je možno se 
dozvědět základní data i hloubkové informace od počtu pracujících v řemeslech, jejich 
geografické rozložení, přes způsob distribuce, vzdělávání až po to, jak fungují spolky
a asociace nebo předávání zkušeností a jaký je potenciál růstu.

V Británii působí řada rozvinutých organizací, které se věnují řemeslům a řemeslníkům, 
uvedeme alespoň čtyři z nich.

Crafts Council29 je nezisková organizace přímo finančně podporována Arts Council 
England. Jejím cílem je budovat silnou infrastrukturu a ekonomiku současného řemesla, 
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26 / www.giveirishcraft.com
27 / www.irishcraftportfolio.ie
28 / Mapping Heritage Craft, The economic contribution of the Heritage Craftsector in England, říjen 2012, dostupné 
na http://creative-blueprint.co.uk/library/item/451 
29 / http://www.craftscouncil.org.uk/about/mission/

5.1.4  Irsko

5.1.5  Velká Británie



zvyšovat a diverzifikovat zájemce z řad veřejnosti, zvyšovat kvalitu produktů a působit 
národně i mezinárodně. Crafts Council vznikl z původně založené Poradní komise pro 
řemesla (Crafts Advisory Committee) v roce 1971 v rámci Design Council a již roce 1979 
se osamostatnil. V roce 2006 začal intenzivně působit v regionech po celé Británii.
Za zmínku stojí ještě upozornit na jejich čtyřletý business plán30.

Nezisková organizace Heritage Crafts Association31 podporuje a prosazuje řemesla 
jako základní součást životního dědictví. Zajišťuje aktivity, kterými se vypořádá s řadou 
problematik nalezených i u nás:
/ zkoumání stavu tradičních řemesel, zajištění jejich přežití,
/ obhajoba zásadního významu dědictví před vládou, klíčovými agenturami a institucemi,
/ zvyšování povědomí o tradičních řemeslech pro veřejnost pomocí PR programů,
   komunikace a prezentací,
/ zajištění partnerství s klíčovými agenturami v oblasti vzdělávání a učení, podpora  
   předávání znalostí z jedné generace na další,
/ poradenství, vytváření sítí, odborná příprava a přístup do veřejného a soukromého
   financování,
/ nabídka placených kurzů,
/ poskytování finančních prostředků a stipendií,
/ udělování certifikací a oceňování v různých kategoriích.

Organizace Culture and Creative Skills32 se věnuje vytváření příležitostí na práci a učení se 
v kreativních odvětvích, hlavně pro mladé lidi a vychovávání kvalifikované generaci talentů.

Craft&Design Magazine33 je dvouměsíčník vydávaný soukromou společností, jenž se 
věnuje řemeslům, designu, fotografii, reklamě, marketingu a propagaci. Je dostupný jak 
v tištěné tak elektronické formě na internetu.

V každé ze sledovaných zahraničních zemí se nachází společné prvky rozvoje řemesel: 
centrální zastřešení odvětví, zapojení vládních agentur či účelově založené příspěv- 
kové organizace, které se kromě muzeální, vzdělávací a kulturní činnosti věnují také 
obchodu, podnikatelským dovednostem, marketingu. V České republice není možné 
najít paralelu, jelikož existující instituce se věnují jen některým, ale ne všem propo-
jeným činnostem. Kromě centrálního bodu se v zemích nachází regionální centra a na 
ně navazující vzdělávací, prodejní a jiné sítě.

Vybrané země se zaměřují na problematiku vymírání řemesel a aktivně používají nastavený 
systém jejich revitalizace. Intenzivní aplikování obnovy řemesel není zaznamenáno nikde 
v ČR, ani v regionu Uherské Hradiště. Etnografická pracoviště se svou činností dostávají 
pouze k prvním bodům záchrany (dokumentace, vytváření databází apod.).

Je možno pozorovat také důraz na propojení tradičních řemesel a současného desig-
nu a řeč je o tzv. současném řemesle. V tomto směru nebyla nalezena žádná iniciativa
v Česku kromě případů spolupráce jednotlivých řemeslníků s designéry nebo nepravi-
delných aktivit, které se vyvíjejí na uměleckých a umělecko-řemeslných středních a vy-
sokých školách.

V každé zemi je vydáván časopis či zpravodaj. U nás v roce 2009 po osmileté odmlce 
byla snaha o oživení Revue Umění a řemesla34, ta však vycházela pouze rok a po té opět 
skončila (poslední dohledané číslo 01/2010).

DESIGN COUN-
CIL

HERITAGE 
CRAFTS
ASSOCIATION 

ŘEMESLA V ZAHRANIČÍ:
1. CENTRÁLNÍ
     ZASTREŠENÍ
2. MUZEÁLNÍ,
     VZDELÁVACÍ,
     KULTUR. AKTIVITY
3. OBCHOD,
     PODNIKÁNÍ,
     MARKETING
4. REGIONÁLNÍ CENTRA

V ČR CHYBÍ 
SYSTÉM AKTIVNÍ
REVITALIZACE

SOUČASNÉ 
ŘEMESLO = 
ŘEMESLO
+ DESIGN 

ČASOPISY
A PUBLIKACE
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30 / http://www.craftscouncil.org.uk/content/files/Crafts_Council_Business_Plan_2015-18_FINAL_Sections_1-7.pdf 
31 / http://heritagecrafts.org.uk/
32 / http://ccskills.org.uk/about
33 / http://www.craftanddesign.net/
34 / http://www.mistnikultura.cz/revue-umeni-remesla-se-vratila

5.2  SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ S ČR



ZAOSTÁVÁNÍ 
ČR

Z uvedených příkladů vyplývá, že se ostatní země soustředí na vzdělávání nových 
řemeslníků, ale také na vedení veřejnosti ke vztahu s místními řemeslnými výrobky. 
Činnost mezi neziskovými organizacemi a vládními institucemi se navzájem propojuje 
ve snaze posílit sektor kvalitativně, sociálně i ekonomicky. V tomto pravděpodobně za 
posledních zhruba 20 let ztratila Česká republika jednu ze svých domén a nedokázala 
vytěžit svůj potenciál. V současné chvíli lze hovořit o kritické fázi, vyžadující záchranu 
a stabilizaci.

Přehled projektů není absolutní, jedná se o subjektivní výběr projektů a inspiraci pro 
rozvoj řemeslné výroby v regionu Uherské Hradiště.
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K A P I T O L A  6

N ÁV R H O VÁ
Č Á S T



STRUKTURA 
NÁVRHŮ

Návrhová část pro rozvoj odvětví řemesel v regionu Uherské Hradiště je rozdělena na 
čtyři bloky, které jsou vzájemně propojeny. Návrhy jsou vztaženy především na Město 
Uherské Hradiště a jeho partnery a spolupracující organizace.

Blok první se týká ukotvení podpory řemesel ve strategiích města a institucích. Tvorba 
strategie či začlenění nových priorit jsou většinou časově náročnější aktivity. Oblast 
řemesel se však nachází v hluboké krizi a potřebuje okamžité impulsy k pozitivní 
změně. Zde je důležité mít na paměti, že je nezbytné s podporou začít ihned, například 
zavedením pilotních projektů v roce 2016, které budou inspirovány osvědčenými zahra-  
ničními modely, čímž se sníží riziko špatných investic. 

Druhý blok se věnuje ekonomice a financím. Jde jednak o prostředky vynakládané 
městem, jednak o zlepšení ekonomické situace jednotlivých řemeslníků. 

Třetí blok se věnuje vzdělávání nových řemeslníků a spolupráci s oblastí designu, aby se 
řemeslné techniky mohly projevit v současných trendech.

Čtvrtý blok navrhuje záměry v marketingové a obchodní činnosti, které by měly být 
realizovány Městem Uherské Hradiště.
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   Strategická podpora a institucionalizace

/ Zpracování a přijetí strategie podpory kreativních řemesel v regionu Uherské 
Hradiště

/ Kreativní Uherské Hradiště 

/ Založení Regionálního centra řemesel (RCŘ)

/ Uherské Hradiště  –  člen Sítě kreativních měst UNESCO

   Ekonomika a finance

/ Zpracování analýzy nákladů a výnosů (CBA) pro KKP v Uherském Hradišti

/ Zpracování a přijetí střednědobého finančního plánu pro KKP v Uherském Hradišti

/ Zavedení vícezdrojového financování v KKP 

/ Podpora vytváření nových pracovních míst v rámci KKP

   Vzdělávání a výchova

/ Zachování a předávání znalosti tradičních řemeslných technik 

/ Využití tradičních řemeslných postupů v soudobém designu – spolupráce
s odbornými středními a vysokými školami v regionu

/ Tradiční řemesla jako součást výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

   Marketing a obchod

/ Zpracování marketingové strategie podpory tradičních řemesel v Uherském 
Hradišti 

/ Propagace, prodej a export tradičních výrobků a výrobků současného designu
s tradičními prvky

/ Otevření reprezentativní prodejny tradičních výrobků a výrobků současného 
designu s tradičními prvky v Uherském Hradišti

/ Optimalizace organizace trhů a jarmarků v regionu Uherské Hradiště

SEZNAM 
NÁVRHŮ
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Strategie podpory kreativních řemesel je základním dokumentem, stanovujícím in-
stitucionální vztah mezi Městem Uherské Hradiště a oblastí tradičních řemesel ve 
městě a regionu. Město Uherské Hradiště se v tomto dokumentu zavazuje poskytovat 
ve vymezeném časovém období podporu zachování a rozvoji tradičních řemesel jako 
nejvýznamnějšímu odvětví kreativního průmyslu v regionu. Strategie bude obsaho-
vat rozsah a způsob podpory a způsob jejího finančního zajištění. Strategie se zároveň 
stane dokumentem, dle něhož se bude řídit členství Města Uherské Hradiště v Síti krea-
tivních měst UNESCO.

Po obsahové stránce se Strategie bude zabývat zejména následujícími tématy:

» stanovení organizační struktury podpory kreativních řemesel a odpovědnosti za
    jednotlivé činnosti ze strany města
» vznik a fungování Regionálního centra řemesel 
» členství Města Uherské Hradiště v Síti kreativních měst UNESCO
» organizace a zajištění spolupráce zainteresovaných subjektů ve městě a regionu
» výuka tradičních řemesel a předávání znalosti tradičních řemeslných technik
» kontrola dodržování stanovených kritérií kvality tradičních regionálních výrobků
» podpora vytváření nových pracovních míst v oboru
» marketing a propagace tradičních regionálních produktů 
» propagace regionálních produktů v rámci cestovního ruchu.

Strategie podpory kreativních řemesel bude zpracována ve spolupráci příslušných od-
borů Městského úřadu a schválena zastupitelstvem tak, aby se mohla stát součástí žá-
dosti o členství města v Síti kreativních měst UNESCO v roce 2016.

PRIORITY:

/ strukturovaná dlouhodobá podpora odvětví kreativních řemesel ve městě a regionu
/ členství města v síti kreativních měst UNESCO
/ vytváření nových pracovních míst v oboru
/ propagace společné značky regionálních produktů

SPOLUPRÁCE:

/ Zlínský kraj 
/ města a obce v regionu
/ MK ČR
/ MAS v regionu
/ Hospodářská komora
/ odborné SŠ a VŠ v regionu + umělecké školy (ZUŠ)

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ představitelé města odpovědní za naplňování strategie

FINANČNÍ NÁROKY:

/ v rámci provozních nákladů města 
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        A INSTITUCIONALIZACE

6.2.1  Zpracování a přijetí Strategie podpory řemesel v regionu 
             Uherské Hradiště



Přestože je zaměření regionu Uherské Hradiště na odvětví řemesel dominantní, mělo 
by se město a přilehlé obce věnovat všem kulturním a kreativním průmyslům tak, aby 
docházelo k využití potenciálu, který nabízí kooperace těchto odvětví mezi sebou 
navzájem (např. řemeslník – výtvarník – designér – architekt apod.).

Cílem programu je vytvořit pracovní skupinu pro kulturní a kreativní průmysly, jejímiž 
členy budou zástupci důležitých kulturních institucí, turistických organizací, zástupci 
jednotlivých KKP, zástupci Města Uherské Hradiště, zástupci Zlínského kraje a další. Pra-
covní skupinu navrhujeme zřídit ještě před zpracováním žádosti o titul UNESCO's Cre-
ative City (viz bod 1.3.), aby se její členové mohli podílet na tvorbě strategie podpory 
kreativních řemesel (bod 1.1.) a společně ji pak v dalších letech naplňovali.

Hlavní činnosti:

» tvorba strategie - odborný vstup do strategie pro KKP
» naplňování strategie pro KKP skrze jednotlivé členy pracovní skupiny
» spolupráce s klastrem Kreativní Zlín, s platformou Kreativní Česko
» propagace města a regionu jako zajímavého místa pro umělce, kreativce, řemeslníky.

Za činnost pracovní skupiny bude odpovědný koordinátor, pověřený Městem Uherské 
Hradiště. Předpokládá se úzká spolupráce pracovní skupiny s Regionálním centrem 
řemesel (program 1.4).

PRIORITY:

/ strategie podpory řemesel v regionu Uherské Hradiště

SPOLUPRÁCE:

/ Kreativní Zlín, Kreativní Česko
/ Institut umění ČR
/ řemesla (Slovácké muzeum, Region Slovácko, NÚLK aj.)
/ všechna KKP (např. scénická umění - Slovácké divadlo, divadelní spolky)

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ koordinátor pracovní skupiny

FINANČNÍ NÁROKY:

/ zajištění organizace a místa setkávání
/ zpracování výstupů pracovní skupiny jejich zahrnutí do rozpočtu města
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Regionální centrum řemesel (RCŘ) považujeme za klíčovou instituci, která bude schop-
na systematicky pečovat o kulturní dědictví v oblasti tradičních řemesel, dokumentovat
a udržovat tradiční techniky a technologické postupy, pečovat o výchovu a vzdělání nových 
generací řemeslníků, propojovat tradiční řemesla s novodobými trendy zejména v oblasti 
designu a výtvarného umění, propagovat regionální výrobky doma i ve světě a zajišťovat 
účinný marketing oboru.

Mezi hlavní oblasti činnosti RCŘ budou patřit zejména následující aktivity:

» networking tradičních řemesel a jejich propojení s dalšími KKP
» poskytování odborného servisu řemeslníkům v regionu
» organizace spolupráce řemeslníků
» pořádání soutěží, výstav a kurzů řemesel
» školení lektorů 
» kontrola dodržování stanovených kritérií kvality
» udělování atestu tradičního regionálního výrobku
» marketing a propagace tradičních regionálních produktů, včetně organizace prodeje
   (trhy, specializovaná prodejna)
» účast na mezinárodních trzích (včetně rozšíření prodeje ve městech – tzv. urbanizace trhu)
» web marketing
» propagace regionálních produktů v rámci cestovního ruchu.

Založení RCŘ bude iniciovat Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Regionem Slovácko, 
Slováckým muzeem a dalšími místními a krajskými institucemi, např. MAS. RCŘ bude 
přiřazeno jako samostatná organizační jednotka k některé z již existujících organizací 
řízených městem – např. Park Rochus nebo Region Slovácko.

Obsah činnosti a status RCŘ bude schválen v rámci Strategie podpory kreativních řeme- 
sel v regionu Uherské Hradiště (viz bod 1.1).
Financování RCŘ bude zajišťovat Město Uherské Hradiště s využitím podpory  KÚ Zlín-
ského kraje, MK ČR a fondů EU.

PRIORITY:

/ podpora kvality tradičních výrobků
/ zajištění účinného marketingu regionálních produktů
/ propagace společné značky regionálních produktů
/ optimalizace financování v oblasti řemesel

SPOLUPRÁCE:

/ Region Slovácko
/ Slovácké muzeum
/ MAS v regionu
/ odborné SŠ a VŠ v regionu
/ Hospodářská komora
/ Zlínský kraj

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ 3-4 odborní pracovníci/projektoví manažeři
/ technické zázemí poskytne nadřízená organizace

FINANČNÍ NÁROKY:

/ rozpočet RCŘ bude záviset především na příjmové stránce
/ mzdové a provozní náklady: 3,0 – 3,5 mil. Kč ročně
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Město Uherské Hradiště se v roce 2013/2014 pokusilo získat titul UNESCO's Creative 
City v oblasti řemesel. I přes prvotní neúspěch bude žádost podána znovu v roce 2016, 
a to s využitím výsledků této studie.

Být součástí sítě UNESCO’s Creative City znamená systematicky podporovat zejména 
tradiční řemesla ve městě a regionu a naplňovat předem stanové programové cíle. Síť 
UNESCO pomůže Uherskému Hradišti se sdílením zkušeností a znalostí v celosvětovém 
měřítku. Pokud město titul získá, bude tak v oboru kreativních řemesel vůbec prvním 
městem v celé střední Evropě a velkého marketingového a propagačního potenciálu 
může využít k akcelerování rozvoje tohoto odvětví jak v Uherském Hradišti a okolí, tak 
v celé České republice.

Hlavní činnosti:

» zpracování žádosti o titul UNESCO’s Creative City
» naplňování strategie pro podporu tradičních řemesel

Po organizační stránce již proces přihlašování na Městském úřadu probíhá, bude se tedy jed-
nat o pokračování této činnosti v souladu se Strategií podpory kreativních řemesel (bod 1.1).

PRIORITY:

/ získání titulu UNESCO’s Creative City
/ prezentace města a oblasti řemesel jako živoucí součásti identity města

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel (bod 1.3.)
/ pracovní skupina Kreativní Uherské Hradiště (bod 1.2.) 
/ Region Slovácko
/ Slovácké muzeum
/ odborné SŠ a VŠ v regionu
/ Hospodářská komora
/ Zlínský kraj

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ zpracovatel žádosti o titul UNESCO – pokryto současnými kapacitami města

FINANČNÍ NÁROKY:

/ zpracovatel žádosti o titul UNESCO – pokryto současnými kapacitami města
/ administrátor v průběhu naplňování strategie, reporting – pokryto současnými kapacitami   
   města
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Analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis, dále jen CBA) se bude zabývat způsoby 
a možnostmi financování vybraných nástrojů podpory/projektů, které budou součástí 
Strategie podpory řemesel (viz bod 1.1) a jejich ekonomickým a finančním hodnocením. 
CBA je základním dokumentem pro stanovení rozpočtu jednotlivých plánovaných pro-
jektů/opatření, navržených v této studii. Hlavním cílem CBA je stanovit ekonomický
a finanční rámec pro realizaci uvedených projektů.

CBA bude obsahovat především následující body:

» analýzu trhu včetně odhadu poptávky, analýzy stakeholders a SWOT analýzy
» komunikační koncepci od počátku projektu po investiční fázi 
» analýzu základních lidských zdrojů pro řízení projektu (po etapách)
» socio-ekonomickou analýzu - přehled očekávaných výstupů a dopadů do území,
    multiplikační efekty
» finanční analýzu (minimalistickou a maximalistickou variantu, optimální variantu)
» ekonomickou analýzu (kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné náklady)
» analýzu citlivosti trhu a analýzu rizik (změna politického obsazení, změna politických    
    priorit, nezískání financí z EU fondů apod.)
» závěry a doporučení.

CBA bude zpracována v průběhu roku 2016 na objednávku odbornou firmou.

PRIORITY:

/ zhodnocení finanční a ekonomické návratnosti jednotlivých projektů
/ tvorba střednědobého rozpočtového rámce podpory kreativních řemesel
/ zpětná vazba pro Strategii podpory řemesel (viz bod 1.1)

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel
/ Region Slovácko
/ Institut umění

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ představitelé města odpovědní za naplňování strategie

FINANČNÍ NÁROKY:

/ 200 – 300 tis. Kč
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6.3.1  Zpracování analýzy nákladů a výnosů (CBA) pro oblast
             řemesel a návazná KKP v Uherském Hradišti

6.3  EKONOMIKA A FINANCE



Střednědobý finanční plán bude zpracován na základě schválené Strategie podpory 
řemesel (viz bod 1.1) a výsledků a doporučení Analýzy nákladů a výnosů (CBA, viz bod 
2.1). Finanční plán bude sloužit jako základní dokument financování rozvoje podpo-
ry řemesel v Uherském Hradišti a okolí a bude závazným podkladem pro sestavování 
každoročního rozpočtu města.

Finanční plán bude obsahovat pro jednotlivé navržené a schválené projekty/opatření:

» náklady a výnosy projektů v jednotlivých letech realizace
» rozdělení nákladů a výnosů projektů na zúčastněné strany (jednotlivé plátce/příjemce)
» bilanci čerpaných dotačních titulů
» určení využití případných finančních přebytků
» případnou dluhovou službu

Finanční plán bude zpracován v průběhu roku 2016 pro období 2016 - 2020. 

PRIORITY:

/ finanční a ekonomický management jednotlivých projektů
/ vytvoření příslušné kapitoly na podporu kreativních řemesel v rozpočtu města

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel
/ Region Slovácko

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ představitelé města odpovědní za naplňování Strategie a tvorbu rozpočtu

FINANČNÍ NÁROKY:

/ v rámci provozních nákladů města
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pro řemesla a návazná KKP v Uherském Hradišti 



Hlavním problémem jak řemesel, tak většiny dalších kulturních a kreativních odvětví je 
kritické podfinancování oboru. Jelikož koncept KKP vnímá odvětví propojeně s dalšími 
podnikatelskými obory, podpora kreativních průmyslů spadá kromě odboru kultury 
také pod strategické a „hospodářské“ odbory (v případě Uherského Hradiště Odbor kul-
tury, školství a sportu a Živnostenský odbor). 

Cílem projektu je vytvořit pozici finančního manažera/fundraisera, který bude profe-
sionálně pomáhat jak jednotlivým aktérům KKP, tak organizacím typu Region Slovácko 
a budoucímu Regionálnímu řemeslnému centru (viz bod 1.3) v oblasti získávání zdrojů 
– jak finančních, tak materiálních, nebo také bartrových služeb apod. Finanční manažer 
bude speciálně podporovat řemeslníky formou odborné nemateriální pomoci, bude se 
zabývat jejich finanční situací a zhodnocovat existující potenciál k pozitivním změnám.

Hlavní činnosti:

» pomoc řemeslníkům se získáváním finančních prostředků z veřejných zdrojů
    (města, kraje, ministerstva, zahraniční fondy), a soukromých zdrojů (nadace, sponzoři,
    crowdfunding – individuální dárcovství),
» pomoc aktérům KKP vč. řemesel s financováním, podnikatelskými plány a vytipováním
    zdrojů,
» získávání a řízení financí v Regionálním řemeslném centru.

PRIORITY:

/ finanční stabilita KKP v regionu Uherské Hradiště

SPOLUPRÁCE:

/ Odbor kultury, školství a sportu
/ Živnostenský odbor
/ Hospodářská komora
/ MAS

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ 0,5 až 1 úvazek finančního manažera/fundraisera

FINANČNÍ NÁROKY:

/ 0,5 až 1 úvazek, externí konzultanti, cestovné, administrativní náklady
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Podpora rozvoje podnikání je jedním z hlavních úkolů, kterými se ve střednědobém 
výhledu musí jak Uherské Hradiště, tak ostatní města a obce v regionu zabývat. Analýza 
zpracovaná v rámci projektu meziobecní spolupráce (Strategie území správního obvodu 
ORP Uherské Hradiště, květen 2015) jasně prokázala, že jedním z klíčových problémů 
města je stálý a dlouhodobý odliv kvalifikovaných pracovníků z regionu, způsobený 
především nízkými mzdami a nedostatečnou nabídkou odpovídajících pracovních 
příležitostí. Rozvoj kreativních průmyslů byl v této studii jednoznačně identifikován 
jako perspektivní nástroj pro zlepšení výše uvedené nepříznivé situace.

Hlavní opatření, směřující k vytvoření nových pracovních míst v rámci KKP, jsou
v uvedené strategii shrnuta v následujících bodech:

» zpracování uceleného, systemizovaného přehledu kulturního potenciálu města
    a regionu
» vytipování potenciálních partnerů spolupráce (galerie, muzea, divadla, odborné školy
    apod.)
» zpracování a schválení zásad kulturní politiky města a regionu
» naplánování a zorganizování spolupráce hlavních partnerů kulturní spolupráce
» vytipování, organizace a podpora jednotlivých kreativních odvětví
» aktivní využívání dotačních titulů
» založení kreativního centra
» mezinárodní spolupráce v rámci projektu „UNESCO’s Creative City“ s cílem získat statut
    „UNESCO’s Creative City“
»   marketing a propagace kreativních odvětví v regionu.

Na první pohled je patrné, že uvedená opatření se shodují s cíli této studie. Důležitými 
póly vzájemné spolupráce je propojení s koordinátorem výše uvedeného projektu 
meziobecní spolupráce a aktivní zapojení Úřadu práce, zejména v oblasti rekvalifikací.

PRIORITY:

/ podpora rozvoje kreativních řemesel a ostatních odvětví KKP
/ vytváření kvalifikovaných pracovních míst v oboru KKP
/ stabilizace kvalifikovaných pracovních sil v regionu

SPOLUPRÁCE:

/ Úřad práce
/ Projekt meziobecní spolupráce v ORP Uherské Hradiště
/ Hospodářská komora
/ MAS

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ představitelé města odpovědní za naplňování Strategie, trh práce a personální politiku

FINANČNÍ NÁROKY:

/ v rámci provozních nákladů města
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Závažným a velmi aktuálním problémem uchování řemeslného umění a možnosti i v bu-
doucnosti aktivně používat tradiční techniky je vysoký věk a postupný úbytek těch, kteří 
toto umění ovládají. Jedinečné znalosti se často nepředávají ani v rámci rodiny. Mnohé 
řemeslné techniky je přitom možné si osvojit jen dlouholetou praxí, sebelépe zdoku-
mentovaný metodický popis nestačí. Zkušenosti ze zahraničí, například ze Slovenska 
ukazují, že jedinou účinnou metodou, jak vychovávat další generaci řemeslníků, je or-
ganizování praktických kurzů a školení, na kterých nejlepší ze současných řemeslníků učí 
nové zájemce tajům svého řemesla. Kromě těchto praktických kurzů je samozřejmě nut-
né také dokumentovat tradiční výrobní postupy moderními záznamovými prostředky.

Slabým článkem zmíněného výukového procesu je skutečnost, že zdaleka ne všichni 
špičkoví řemeslníci jsou také schopnými pedagogy. Proto je v první řadě nutno najít
a vychovat schopné a erudované lektory, a to jak z řad praktiků – řemeslníků, tak mezi 
pedagogy a odbornými vědeckými pracovníky. Tito lektoři potom budou schopni orga-
nizovat další kurzy a školení tak, aby docházelo k dostatečnému zvládnutí řemeslných 
technik mezi mladší generací.

Pro potřeby záchrany tradičních řemesel v regionu je zapotřebí sledovat tyto základní 
cíle:

» vyškolení odborných pracovníků - lektorů
» zahájení kurzů a školení, na kterých budou vybraní řemeslníci za úplatu učit nové
    zájemce svému řemeslu
»  podrobná dokumentace tradičních řemeslných technik.

Vzhledem k tomu, že čas je v tomto případě největším nepřítelem, je nutné zahájit 
příslušné kroky zdola, na regionální úrovni, a očekávat, že tato snaha následně najde 
podporu i v rámci celostátní kulturní politiky.

PRIORITY:

/ zachování tradičních řemeslných technik a znalostí
/ výchova nové generace kreativních řemeslníků

SPOLUPRÁCE:

/ Slovácké muzeum
/ odborné umělecké SŠ a VŠ v regionu
/ Odbor kultury Zlínského kraje
/ NÚLK
/ MK ČR

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ organizace a řízení projektu – Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ vybraní odborníci - lektoři

FINANČNÍ NÁROKY:

/ projekt předpokládá podporu z dotačních titulů MK ČR a EU
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6.4.1  Zachování a předávání znalosti tradičních řemeslných technik

6.4  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA



Tradiční řemesla vymírají. Aby se řemesla znovu obrodila, je potřeba, kromě vzdělávání 
nových řemeslníků, zaměřit se na uchování řemeslných technik, vzorů, motivů do 
současnosti a oživit je spojením s aktuálními technologiemi a životním stylem. Jelikož 
neexistují instituce, zejména neziskové organizace, které by se celorepublikově věno-
valy tomuto tématu, je nezbytné začít regionálně, a to formou spolupráce s odbornými 
školami v regionu, jako jsou SUŠ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice a Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, případně Slovácké muzeum. 

Město Uherské Hradiště bude iniciovat společné vzdělávací a tvůrčí projekty mezi těmi-
to institucemi, přičemž hlavní činnosti spolupráce budou spočívat v následujících bo-
dech:

» seznamování studentů s tradičními technikami,
» zvyšování lektorských kompetencí současných řemeslníků,
» (průmyslová) výroba vítězných produktů,
» organizování soutěže pro SŠ a VŠ (nejlepší produkt propojující tradiční řemesla
    a současný design).

Hlavní nositelem projektu se stane buď Slovácké muzeum, nebo některá z výše uve-
dených škol. Město Uherské Hradiště bude – pravděpodobně prostřednictvím Regionál-
ního centra řemesel (viz bod 1.3) - investovat čas, prostor a iniciativu a inspirovat part-
nerské organizace k projektům.

PRIORITY:

/ záchrana tradičních řemeslných vzorů, technik a znalostí
/ spojení tradičních řemesel se soudobým životním stylem
/ podpora a propagace kreativních řemesel a designu

SPOLUPRÁCE:

/ Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
/ Střední odborná škola Luhačovice
/ Univerzita Tomáše Bati, především Fakulta multimediálních komunikací
/ vybrané učňovské školy
/ ZUŠ

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ projektoví manažeři všech zapojených subjektů

FINANČNÍ NÁROKY:

/ budou stanoveny na základě podrobně zpracovaného projektu
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designu – spolupráce s odbornými základními,
středními a vysokými školami v regionu



Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zachovat tradiční řemesla pro příští pokolení, je 
probudit o ně zájem u nejmladší generace. Seznámení se základními řemeslnými dove- 
dnostmi již v útlém věku vytváří nejlepší předpoklad, že tradiční řemesla nevymřou
a zůstanou živou součástí kulturního dědictví.

Ideově a do značné míry i personálně tento projekt souvisí s projektem zachování
a předávání tradičních řemeslných technik (bod 3.1), jeho hlavní cíl je totožný: uchovat 
tradiční řemesla živá i pro příští generace. Cílovou skupinou však v tomto případě nejsou 
dospělí, ale děti a mládež. 

Na základních školách a základních uměleckých školách je možné v rámci dílen či od-
borné praxe za pomoci zkušených lektorů otevřít kroužky tradičních řemesel, ve kterých 
si žáci osvojí základy řemeslných technik a získají pozitivní vztah ke kulturnímu dědictví 
regionu, ve kterém žijí. Silným impulzem může zajisté být i přímý kontakt s mistry oboru 
a poznání, že se nejedná o dávnou historii, ale o živé lidi, kteří žijí v našem sousedství.

Na středoškolské úrovni (učňovské školství, umělecké školy) může výuka tradičních řeme-  
sel obohatit především budoucí designéry a výtvarníky a rozšířit vyjadřovací schopnosti 
soudobého umění a designu o tradiční náměty a techniky.

PRIORITY:

/ zachování tradičních řemeslných technik a znalostí
/ výchova nové generace kreativních řemeslníků
/ spojení tradičních řemesel se soudobým životním stylem

SPOLUPRÁCE:

/ ZUŠ a odborné umělecké SŠ v regionu
/ Regionální centrum řemesel
/ MŠMT ČR

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ organizace a řízení projektu – Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ vybraní odborníci - lektoři

FINANČNÍ NÁROKY:

/ projekt předpokládá podporu z fondů MŠMT ČR, MK ČR a EU
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             a mládeže



Marketingová strategie podpory tradičních řemesel je nezbytným nástrojem pro kvali- 
tativní zlepšení obchodních výsledků celého odvětví. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, 
že právě kvalitní marketing a propagace mohou být klíčovým faktorem, který umožní 
nastartování pozitivních ekonomických změn. Jednotliví drobní řemeslníci totiž nemají 
možnost a většinou ani schopnosti se marketingu systematicky věnovat. Naopak město 
nebo region jsou schopny zajistit propagaci odvětví jako celku, sdružovat jednotlivé 
výrobce a organizovat prodejní akce. Kvalitní a účinný marketing má pozitivní dopad 
na rozvoj všech kreativních odvětví, jeho výsledkem může v neposlední řadě být také 
významné zlepšení příjmové stránky rozpočtu města i jednotlivých soukromých sub-
jektů. 

Marketingová strategie podpory tradičních řemesel bude zaměřena především
na následující oblasti:

» podpora prodeje tradičních řemeslných výrobků ve městě, v regionu, ve velkých
    městech ČR a v zahraničí
» vytvoření značky (brandu) kvalitního regionálního produktu, hodnocení a udržování
    kvality
» podpora využívání tradičních řemeslných postupů v soudobém designu
» propagace regionálních kreativních řemesel a dalších odvětví KKP v rámci rozvoje  
    cestovního ruchu
» obchodní využití značky UNESCO po vstupu do sítě kreativních měst UNESCO
» pravidelná setkání s podnikateli
» organizace trhů a jarmarků ve městě a regionu.

Propagace kreativních řemesel prostřednictvím celoměstských, regionálních i celo- 
státních médií může napomoci k popularizaci akcí pořádaných ve městě a v regionu
a v prosazování větších projektů. Tiskové konference, briefingy a vydávání tiskových 
zpráv by se měly stát hlavními komunikačními nástroji spolupráce s médii, nejlépe při 
příležitosti konání příslušné akce, minimálně však jednou za půl roku.

PRIORITY:

/ podstatné zvýšení obratu v celém odvětví kreativních řemesel
/ propagace regionálních produktů doma i v zahraničí
/ podpora rozvoje cestovního ruchu

SPOLUPRÁCE:

/ Kreativní Zlín, Kreativní Česko
/ Institut umění ČR
/ Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ všechna KKP 

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ pověřený pracovník Městského úřadu ve spolupráci s odbornou firmou

FINANČNÍ NÁROKY:

/ cca 200 – 300 tis. Kč
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6.5.1  Zpracování marketingové strategie podpory tradičních
řemesel v Uherském Hradišti 

6.5  MARKETING A OBCHOD



Propojení řemesla se současným designem přináší, kromě revitalizace řemesel, další
efekty. A to budování identity a brandu města a taky ekonomický potenciál.  Doporuču-
jeme, aby se Město Uherské Hradiště společně s organizací Region Slovácko zaměřilo 
nejen na tradiční řemesla, ale také na produkty současného designu, využívající tradiční 
techniky, motivy a další prvky. Doposud prováděná propagace, prodej a export tradičních 
výrobků by měly být posíleny.

Hlavní činnosti:

» propagace tradičních a současných řemeslných výrobků,
» podpora prodeje tradičních a současných řemeslných výrobků (vyčlenění dostatečně  
    velkých a reprezentativních prostor pro prodejnu Regionu Slovácka),
» podpora exportu (vytipování zahraničních trhů a jarmarků, financování cestovních,
    ubytovacích nákladů a poplatků za stánky prodejcům oceněným některou z udílených
    cen, spolupráce s Českými centry a prezentace regionu Uherské Hradiště v zahraničí).

PRIORITY:

/ marketingová  podpora kvalitních řemeslníků
/ propagace regionální značky kreativních řemesel

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ Region Slovácko
/ Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy a Východní Moravy
/ Česká centra v zahraničí

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ v rámci činnosti RCŘ

FINANČNÍ NÁROKY:

/ zvýšení provozního příspěvku účelově vázaného na tento typ činnosti
   (dnes od Regionu Slovácko)
/ vyčlenění ročního rozpočtu na uhrazení cestovních a ubytovacích nákladů a poplatků
   za stánky dvěma až třem řemeslníkům, oceněným cenou Vladimíra Boučka nebo  
   titulem Nositel tradic
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             současného designu s tradičními prvky



Významnou součástí marketingové strategie podpory tradičních řemesel v Uherském 
Hradišti je podpora prodeje tradičních řemeslných výrobků ve městě tak, aby jak oby-
vatelé města, tak návštěvníci byli vizuálně upoutáváni co nejširší nabídkou tradičních 
řemeslných výrobků a výrobků současného designu s použitím tradičních prvků. Tato 
iniciativa by se měla v budoucnosti týkat především prodejců v soukromém sektoru, 
dosavadní zkušenosti však ukazují, že pro nastartování pozitivních změn je potřeba 
veřejná podpora ze strany města. Dosavadní prodejny tohoto typu, nacházející se ve 
Slováckém muzeu a v Redutě (Region Slovácko), výše uvedené požadavky na umístění 
na atraktivním, často navštěvovaném a viditelném místě v centru Uherského Hradiště 
nesplňují.

Cílem tohoto projektu je proto vytipovat co nejdříve objekt v centru města, nejlépe ve 
vlastnictví města, vhodný pro otevření takovéto reprezentativní prodejny, a uzavřít buď 
smlouvu o provozování s vybraným soukromým prodejcem, nebo ji provozovat prostřed-
nictvím vlastní organizace (Region Slovácko, Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3).

Tato prodejna bude nabízet kvalitní, certifikované výrobky regionálních řemeslníků
a přispěje tak nejen ke zvýšení obecného povědomí o kreativních řemeslech, ale také
k vyššímu odbytu místních výrobků. Součástí prodejny může být rovněž e-shop a zásil- 
ková služba. Předpokládáme, že významným stimulem se stane obchodní využití značky 
UNESCO po vstupu Uherského Hradiště do Sítě kreativních měst UNESCO.

PRIORITY:

/ zvýšení odbytu výrobků kreativních řemesel
/ propagace regionálních produktů 
/ podpora rozvoje cestovního ruchu

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ Region Slovácko
/ místní řemeslníci a obchodníci působící v oboru kreativních řemesel

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ v rámci činnosti RCŘ

FINANČNÍ NÁROKY:

/ budou stanoveny na základě průzkumu trhu s realitami a předpokládaného nájmu 
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současného designu s tradičnímiprvky v Uherském Hradišti



Regionální trhy a jarmarky jsou již tradičně místem prodeje výrobků tradičních řeme- 
sel, pro některé z řemeslníků jsou dokonce hlavním místem odbytu jejich produkce. 
Některé trhy a jarmarky jsou organizovány a podporovány městem Uherské Hradiště, 
jiné jsou pořádány dalšími subjekty. Vybraným prodejcům, především z řad nositelů 
některého z ocenění, město přispívá na jejich účast, většinou příspěvkem na proná-
jem prodejního místa. Ve většině případů však prodejci na trzích a jarmarcích čelí 
konkurenci méně kvalitních, často importovaných výrobků, které za nižší cenu nabízí 
obdobný sortiment, ovšem v podstatně horší kvalitě. Další otázkou jsou doprovodné 
akce na těchto prodejních akcích, spojené s přirozenou propagací kreativních řemesel, 
především předvádění rukodělné práce a řemeslných technik přímo na prodejním stán-
ku. Většina řemeslníků tyto doprovodné akce odmítá, protože během nich nemohou 
prodávat a přicházejí tak o zisk.

Cílem tohoto projektu je posílit propagaci kreativních řemesel v rámci prodejních akcí 
a zajistit potřebnou ochranu certifikovaných výrobků. Těchto cílů je možno dosáhnout 
pomocí následujících opatření:

» sjednotit pravidla a podmínky účasti na všech prodejních akcích, pořádaných na veřej- 
    ných prostranstvích nejen v Uherském Hradišti, ale i ostatních městech a obcích
    regionu tak, aby se zamezilo prodeji nekvalitního a nepůvodního zboží
» prohloubit podporu vybraných řemeslníků, zejména nositelů některého z ocenění,
    k účasti na těchto akcích, a to jednak ekonomickými stimuly (příspěvek na pronájem   
    prodejního místa, umístění stánku v rámci tržiště apod.), jednak zdůrazněním prestiže
    a kvality tradičních regionálních řemeslníků (např. viditelné označení nositelů cen,
    vytváření „uliček mistrů řemesel“  apod.)
» lépe využívat trhů a jarmarků k propagaci regionální značky (brandu) a tradičního  
    lidového umění
» popularizovat činnost kvalitních řemeslníků mezi širokou veřejností, např. finančním 
    oceněním předváděcích akcí.
» zlepšit propagaci trhů a jarmarků v rámci marketingu cestovního ruchu

Organizací těchto prodejních akcí se bude zabývat některá z organizací řízených 
městem (Region Slovácko, Regionální centrum řemesel – viz bod 1.3) ve spolupráci
s představiteli okolních měst a obcí.

PRIORITY:

/ zvýšení odbytu výrobků kreativních řemesel
/ propagace regionálních produktů 
/ podpora rozvoje cestovního ruchu

SPOLUPRÁCE:

/ Regionální centrum řemesel (viz bod 1.3)
/ Region Slovácko
/ místní řemeslníci a obchodníci působící v oboru kreativních řemesel
/ starostové měst a obcí pořádajících trhy a jarmarky

PERSONÁLNÍ NÁROKY:

/ v rámci činnosti RCŘ

FINANČNÍ NÁROKY:

/ budou stanoveny na základě průzkumu trhu a jeho vyhodnocení
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             Uherské Hradiště



Předběžný harmonogram zahájení prací na jednotlivých návrzích

  2016

1. Zpracování analýzy nákladů a výnosů (CBA) pro KKP
     v Uherském Hradišti

2. Zpracování marketingové strategie podpory tradičních řemesel
     v Uherském Hradišti 

3. Kreativní Uherské Hradiště 

4. Zpracování a přijetí strategie podpory kreativních řemesel
     v regionu Uherské Hradiště

5. Zpracování a přijetí střednědobého finančního plánu pro KKP
     v Uherském Hradišti 

6. Založení Regionálního centra řemesel (RCŘ)

7. Zachování a předávání znalosti tradičních řemeslných technik 

8. Propagace, prodej a export tradičních výrobků a výrobků   
     současného designu s tradičními prvky
  
  2017

1. Uherské Hradiště  –  člen Sítě kreativních měst UNESCO

2. Otevření reprezentativní prodejny tradičních výrobků a výrobků
     současného designu s tradičními prvky v Uherském Hradišti

3. Zavedení vícezdrojového financování v KKP 

4. Podpora vytváření nových pracovních míst v rámci KKP

5. Tradiční řemesla jako součást výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

8. Využití tradičních řemeslných postupů v soudobém designu
     – spolupráce s odbornými středními a vysokými školami v regionu

10. Optimalizace organizace trhů a jarmarků v regionu Uherské    
        Hradiště
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K A P I T O L A  7

Z ÁV Ě R Y
A  D O P O R U Č E N Í



VÝZNAM KKO 

VÝJIMEČNÉ 
POSTAVENÍ 

UHERSKÉHO 
HRADIŠTĚ

METODIKA

NEDOSTATEK 
FINANCÍ

Význam kulturních a kreativních odvětví v hospodářství měst a států dynamicky roste 
na celém světě. Proto se zájem na rozvoji kreativních průmyslů dostává i do strategií 
Evropské unie, potažmo České republiky a stává se součástí strategií místního ekono-
mického rozvoje. Města, která v posledních letech investovala do vlastních kreativních 
odvětví, získala až 10% nárůst zaměstnanosti v KKP a až 20% nárůst celkových obratů 
v KKP (příklad aglomerace rakouského Lince a německého Lipska). V každém z těchto 
měst se začalo analýzou místního kreativního prostředí a potenciálu.

Město Uherské Hradiště kulturu a umění dlouhodobě a systematicky podporuje a podaři-
lo se mu vybudovat jméno významného „regionálního kulturního města“. V řemeslech 
se však nachází prostor pro možná zlepšení stavu tohoto odvětví, které Město Uherské 
Hradiště může iniciovat. Proto pro něj bylo důležité zpracovat mapování řemesel.
Mapování tradičních řemesel se může stát jedním z důležitých analytických podkladů 
pro strategii rozvoje města. Strategie, které je schopno ovlivnit, lze shrnout do tří kate-
gorií: politiky místního rozvoje, inovační strategie a kulturní politiky.

Jedním z důležitých cílů mapování je umožnit nastavení strategie, cílů a aktivit pro pod-
poru místních řemeslných výrobců. Díky správně formulované a naplňované strategii 
bude možno získat prestižní titul UNESCO's Creative City v oblasti řemesel.

Uherské Hradiště je v rámci České republiky bezpochyby výjimečným regionem pro svůj 
doposud živý vztah k tradiční lidové kultuře a řemeslům. V regionu Uherské Hradiště jsou 
zastoupeny téměř všechny druhy tradičních řemesel a odvětví řemesel je početně nej- 
silnějším odvětvím z kulturních a kreativních průmyslů v této oblasti vůbec. Celkově se
v odvětví řemesel v regionu nachází 479 subjektů, z celkových 1651 subjektů v kulturních
a kreativních odvětvích. Největší zastoupení mají řemeslníci, již pracují se dřevem 
(výrobci nábytku), výrobci oděvů (včetně krojových součástí) a výrobci keramiky.

Bohužel, některá z řemesel jsou již skoro na pokraji zániku, jelikož momentálně není 
nikdo, komu by byl um a výrobní postupy předávány (například výroba látkových květin 
a ozdob ke krojům). V regionu Uherskohradišťska jsou řemeslníky vyráběny dekorativní 
předměty (šperky, umělecká tvorba, kraslice), užitné předměty (bytové zařízení, ná-
bytek, oděvní součástky a doplňky, divadelní kostýmy), či krojové součásti a komplety.

Pro výzkum řemesel byla výchozí metodikou Metodika mapování kulturních a kreativních 
průmyslů na lokální a regionální úrovni v ČR (IDU, 2015), jež byla přizpůsobena pro 
komunikaci se zástupci řemesel a byla založena především na individuálních hloubko- 
vých rozhovorech. Oblast řemesel byla ve studii sledována v regionech dvou obcí
s rozšířenou působností: Uherské Hradiště a Uherský Brod.

Láska k řemeslu, soběstačnost, um a dovednosti předávané z generace na generaci - to 
jsou tři prvky, které tvoří základ působení řemeslníků v jejich profesích. Právě vztah
k řemeslu, pracovitost řemeslníků a jejich schopnost improvizovat pomáhá překonávat 
základní nedostatky, které odvětví vykazuje. 

Hlavní problematikou, která převyšuje ostatní a má velmi úzké propojení
s dalšími oblastmi, je nedostatek financí. Nízké celkové příjmy poukazují na stagnaci 
až úpadek tohoto odvětví. Téměř nevyužité jsou v současné době grantové možnosti, 
o kterých řemeslníci ve většině případů neví, nebo se bez odborné asistence do nich 
nechtějí vůbec pouštět. 

Nízké výnosy určují podmínky pro práci řemeslníků, kterou vytváří v naprosté většině 
u sebe doma, mnohdy se zapojením blízkých rodinných příslušníků. Ti jim pomáhají
s běžnými činnostmi, které jsou spjaty s jejich řemeslem, ale také se specializovanými 
činnostmi, na které sami řemeslníci nestačí. Nejčastěji je to obchodní a marketingová 
agenda. Počet zaměstnanců je ve většině případů uváděn nula.
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Věk řemeslníků je spíše vyšší (průměr 51 let) a mnoho z nich řemeslo dělá pouze jako 
hobby či jako OSVČ formou přivýdělku. Důvodů je pro to mnoho, ať je to už právě 
zmíněný vyšší věk, nedostatek financí na rozvoj podnikání, malá poptávka po produk-
tech či nedostatek výrobních surovin, na kterých je produkce přímo závislá. Materiál je 
v mnohých případech specifický a není vždy dostupný v regionu Uherského Hradiště. 
Jeho dostupnost je často také pouze sezónní.

Oblast řemesel je z pohledu spolupráce s dalšími odvětvími poměrně uzavřená, i když se 
najdou výjimky, které spolupracují s jinými odvětvími, hlavně s designéry a výtvarníky.

Osobní vztahy a znalost prostředí pomáhá řemeslníkům rozvíjet jejich schopnosti, 
objevovat se na jarmarcích a distribuovat zboží mezi zákazníky. Dosah produkce není 
pouze regionální, ale na základě osobních vazeb řemeslníci exportují i do zahraničí. 
Dlouhodobý kontakt se zahraničím však z kapacitních a jazykových důvodů  neudržují. 

Znatelně nevyužitým místem zůstává propojení samotných tvůrců a institucí. Jedněmi 
z mála organizací, které v tomto ohledu dobře fungují, jsou Slovácké muzeum a Region 
Slovácko skrze projekt Tradiční výrobek Slovácka (TVS). Rozhodně je třeba hledat cesty 
a příležitosti, jak spolupráci prohloubit a dát šanci oblasti řemesel se zachránit a rozví-
jet. Kvůli neexistenci účinné institucionální podpory např. na úrovni bývalého Ústředí 
lidové umělecké výroby v podstatě chybí networking v odvětví, zázemí řemeslníků
a jejich centralizovaná podpora. 

V účinné institucionální spolupráci je shledáván prostor pro zlepšení jak u komunální
a krajské správy, tak ze strany státu, který by měl mít zájem na záchraně kulturních 
hodnot a dědictví.

S větší propagací odvětví řemesel také souvisí distribuce výrobků, která ve většině 
případů probíhá formou osobního prodeje na jarmarcích nebo online. Jarmarky se zdají 
být vhodným místem pro přímý prodej, ale bohužel nejsou navštěvovány zdaleka všemi 
řemeslníky, především z důvodů vysokých poplatků a malé efektivity prodeje. Zároveň 
chybí síť kamenných obchodů na regionální a vyšší úrovni, která by měla za cíl podpo-
rovat místní řemeslníky.

Poměrně podhodnocená se zdá být v této chvíli výchova mladé generace, která
o řemeslo nejeví příliš velký zájem. V tomto případě je však na vině částečně i systém 
vzdělávání, jelikož neexistují specializované obory na školách a také není dostatečná 
nabídka zájmové činnosti v těchto oborech, které by mladou generaci k řemeslu moh- 
ly přivést. Pro pokračování a rozvoj odvětví by měla být mladá nastupující generace 
tou, která převezme od zkušenějších osvědčené postupy, což je nejdůležitější potřeba
v začátcích působení v řemeslném podnikání.

Zároveň by mělo probíhat vzdělávání a motivování společnosti ke znovunalezení vzta-
hu k pořizování si místních produktů a vyhledávání lokálních výrobců.

Velká roztříštěnost se nachází v marketingu, distribuci a komunikaci s kupujícími, 
návštěvníky a zájemci o tradiční řemesla, a to zejména kvůli množství organizací, které 
se řemeslům věnují (Region Slovácko, Slovácké muzeum, Park Rochus, NÚLK, Centrá-
la cestovního ruchu Východní Moravy atd.), a také kvůli množství destinačních značek, 
které fungují v jednom regionu.

Jak bylo řečeno na samém začátku, vztah k řemeslu a oddanost k němu vytváří řemeslům 
v regionu silnou základnu, opírající se především o samotné řemeslníky, i když je její 
slabou stránkou nízké finanční ohodnocení a nezájem mladé generace, která by od té 
starší přebírala osvědčené postupy a návody.  

Podpora řemesel ze strany města a trend návratu k tradicím jsou pro odvětví řemesel
i do budoucna klíčovými faktory a příležitostí k rozvoji. Nefungující institucionální pod-
pora a šíření levných napodobenin mohou být pro něj naopak hrozbou.

SPOLUPRÁCE
S INSTITUCEMI 

DISTRIBUCE 
VÝROBKŮ 

VÝCHOVA 
MLADÉ
GENERACE

NEDOSTATEČNÝ 
MARKETING
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ŘEMESLA 
JSOU ŽIVOU 

SOUČÁSTÍ 
KULTURY
REGIONU 

KONTINUITA 
V PŘEDÁVÁNÍ 

ZNALOSTÍ 

STRATEGIE 
PODPORY 

KREATIVNÍCH 
ŘEMESEL

 REGIONÁLNÍ 
CENTRUM 
ŘEMESEL

Kvantitativní a kvalitativní analýzou jsme odpověděli na hlavní a dílčí výzkumné otázky 
uvedené v úvodu studie. Hlavní výzkumná otázka Jaké vnější a vnitřní podmínky určují 
současnou praxi řemeslníků v regionu Uherské Hradiště a tato praxe kvalitu řemeslných 
produktů (měřenou jednak komerčním úspěchem, jednak úspěchem uměleckým) a jak 
může město Uherské Hradiště tuto praxi podpořit byla dále rozvedena v návrhové části.

Hlavním cílem koncepčních snah o záchranu a rozvoj tradičních řemesel na Uher- 
skohradišťsku je zachování tradiční výroby a používání řemeslných dovedností a tech-
nologií jako živé součásti kultury regionu. Analýza současného stavu ukazuje, že tyto 
snahy mají smysl a význam nejen z hlediska kulturně-historického, ale také z důvodů 
výchovných, propagačních a ekonomických. Na druhou stranu je potřeba objektivně 
přiznat, že dlouhodobé pozitivní řešení, spočívající v trvalé udržitelnosti oboru, nelze 
v současnosti s jistotou předpovídat. K pozitivní změně může dojít pouze mnohaletým 
postupným procesem, do kterého vstupuje příliš mnoho proměnných, takže výsledky 
nelze předem přesně stanovit. V každém případě existuje řada úspěšných příkladů, 
dokazujících, že systematické ovlivňování společenského a ekonomického prostředí 
přináší v oboru tradičních řemesel očekávané kvalitativní změny.

Strategická podpora tradičních řemesel je v současnosti nezbytným předpokladem 
jejich záchrany a dalšího rozvoje. Vzhledem k neexistenci účinných programů na ce-
lostátní nebo krajské úrovni je nutná iniciativa zdola, tj. od města Uherské Hradiště
a dalších veřejných institucí, působících přímo v regionu. Cílem této aktivity je dosáh-
nout použitím účinných marketingových, ekonomických a osvětových nástrojů v ob-
dobí následujících 5 -7 let stavu, kdy jednotlivé tradiční výrobky a řemeslné techniky 
budou nejen kvalitně popsány a dokumentovány, ale bude také zajištěna kontinuita
v předávání znalostí a zkušeností výrobců a tradiční řemesla budou nacházet uplat-
nění nejen na lokálních, ale i celorepublikových a zahraničních trzích, a to jak v po-
době osvědčených tradičních výrobků, tak v soudobém designu a výtvarném umění. 

Nezbytným prvním krokem na této cestě je zpracování a schválení Strategie podpory 
kreativních řemesel ve městě a regionu jako střednědobého řídicího dokumentu, který 
definuje cíle, kterých chce město v následujících 5-7 letech dosáhnout, a vytvoří pevný 
institucionální rámec pro jednotlivé postupné kroky, vedoucí k jejich naplňování. Strate- 
gie musí také definovat materiální a finanční zdroje projektu a jmenovat management
a kontrolní orgány projektu, včetně rozdělení jejich odpovědnosti.

Výsledky analytické části jasně dokazují, že základním nedostatkem současného stavu 
je izolovanost a roztříštěnost jednotlivých fází cyklu od výroby po prodej řemeslných 
produktů, nedostatečné šíření informací, slabá propagace a neexistence silné jednotící 
regionální značky. Jednotliví výrobci, v převážné většině živnostníci podporovaní 
dalšími členy rodiny, nejsou schopni vlastními silami uvedené nedostatky odstranit. 
Z uvedených důvodů považujeme za klíčové, aby byla co nejdříve založena instituce 
- Regionální centrum řemesel (RCŘ), která bude schopna systematicky pečovat o kul-
turní dědictví v oblasti tradičních řemesel, dokumentovat a udržovat tradiční techniky 
a technologické postupy, pečovat o výchovu a vzdělání nových generací řemeslníků, 
propojovat tradiční řemesla s novodobými trendy zejména v oblasti designu a výtvar-
ného umění, propagovat regionální výrobky doma i ve světě a zajišťovat účinný marke-
ting oboru. Předpokládáme, že zřizovatelem RCŘ bude Město Uherské Hradiště.

Kritickým bodem pro zachování řemeslného umění a možnosti i v budoucnosti aktivně 
používat tradiční techniky je vysoký věk a postupný úbytek těch, kteří toto umění ovláda-
jí. Mnohé řemeslné techniky je přitom možné si osvojit jen dlouholetou praxí. Účinnou 
metodou, jak vychovávat další generaci řemeslníků, je organizování praktických kurzů 
a školení, na kterých nejlepší ze současných řemeslníků učí nové zájemce tajům svého 
řemesla. Součástí projektu na podporu tradičních řemesel se proto musí stát komplexní 

86

Z
Á

V
Ě

R
Y

 A
 D

O
P

O
R

U
Č

E
N

Í

7.2  DOPORUČENÍ



program předávání znalosti tradičních řemeslných technik a cíleně prováděná osvěta 
nejen mezi dospělou populací, ale zejména na základních  a středních školách. 

V podstatě jediným způsobem, jak zabránit tomu, aby se tradiční řemesla stala pouze 
oživenou historií, je neustálé nalézání nových metod a postupů, jak tradiční materiály, 
techniky, vzory a motivy používat v současném designu a dalších kreativních odvět-
vích.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že rozhodujícím faktorem, který umožní nastartování 
pozitivních změn zejména v ekonomice celého odvětví tradičních řemesel, je kvalit-
ní marketing. V regionu Uherské Hradiště je pouze profesionální organizace typu RCŘ 
schopna zajistit propagaci odvětví jako celku, sdružovat jednotlivé výrobce a organizo-
vat prodejní akce. Kvalitní a účinný marketing bude mít pozitivní dopad na rozvoj všech 
kreativních odvětví, jeho výsledkem bude zlepšení příjmové stránky rozpočtu města 
i jednotlivých soukromých subjektů. Významným impulzem v propagaci regionálních 
tradičních řemesel se bezesporu stane zařazení Uherského Hradiště do Sítě kreativních 
měst UNESCO. Toto mezinárodní ocenění s sebou nese řadu příležitostí, ale také povin-
ností spojených s udržením této prestižní značky. Je na Uherském Hradišti, jak dokáže 
tyto příležitosti marketingově využít k rozvoji kreativních odvětví ve městě a regionu.

Rozhodnutí Města Uherské Hradiště zahájit vlastními silami projekt podpory tradičních 
řemesel ve městě a jeho regionu je svým způsobem ojedinělé a nelze zakrývat, že
v sobě nese určitou míru rizika. Po zvážení kladů a záporů se domníváme, že projekt má 
více než 70% naději na úspěch za předpokladu, že bude kvalitně manažersky řízen 
při dodržování realisticky postavené dlouholeté koncepce. Trvalé pozitivní efekty 
není možné očekávat během několika málo příštích let. Z ekonomického hlediska bude 
úspěchem, pokud vstupní investice zajistí udržitelný rozvoj odvětví. Návratnost projek-
tu lze očekávat především v sekundárních ekonomických přínosech, zejména na trhu 
práce, ve zlepšení konkurenceschopnosti města a ve vytváření jeho pozitivního image. 
Nemateriální přínosy projektu budou vždy převažovat nad přímými ekonomickými efekty.

VÝCHOVA 
NOVÉ
GENERACE 
ŘEMESLNÍKŮ 

MARKETING 

POTŘEBA 
DLOUHODOBÉ 
KONCEPCE
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